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Bezpečnostní list

Revize: 01-11-2012
Nahrazuje: 01-03-2012
Verze: 1.1

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název/Název výrobku: Flügger 96 Classic

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Doporučené použití: Ochrana dřeva

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel: JanoCo s. r. o.

Albrechtická 2160/39
CZ-79401 Krnov

Tel: +420 554 614 514
Fax: +420 554 610 356
Email: info@janoco.eu

Výrobce: Flügger A/S Export
Islevdalvej 151
DK-2610 Rødovre

Tel: +45 7015 1505 
Fax: +45 4454 1505

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
DPD-klasifikace: R10 R66 R67 R52/53

Plné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddílu 16.

Nejzávažnější škodlivé vlivy: Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par 
může způsobit ospalost a závratě. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

2.2 Prvky označení
R-věty: Hořlavý.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty: Zamezte styku s kůží.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další značení: Obsahuje Karboxylát kobaltu a 2-Butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. 
Tkaniny znečištěné výrobkem se mohou samy vznítit. Musí se po použití nasáknout vodou nebo 
zničit. 
 
Limitní hodnota TOL (kat. A/e): 400 g/l (2010)
Obsah TOL ve výrobku: max. 400 g/l
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2.3 Další nebezpečnost
Trpíte-li alergií, přečtěte si prosím informace v oddíle 11. 
Nebylo provedeno vyhodnocení pro stanovení PBT a vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Reg. č. CAS/

Číslo ES
Substance DPD-klasifikace/

CLP-klasifikace
w/w% Pozn.

01-211946325
8-33
.
01-211945727
3-39
01-000001564
8-61
.
.
.
01-211952467
8-29
.

-
919-857-5
.
-
918-481-9
127519-17-9
407-000-3
96-29-7
202-496-6
.
136-52-7
205-250-6
.

Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, 
isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
.
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, 
isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
Derivát hydroxyfenyl-benzotriazol
.
Butanonoxim
.
.
2-Ethylhexanoát kobaltnatý
.
.

R10 Xn;R65 R66 R67
Flam. Liq. 3;H226 Asp.Tox.1;H304 
STOT SE 3;H336 EUH066
Xn;R65 R66
Asp. Tox. 1;H304 EUH066
N;R51/53
Aquatic Chronic 2; H411
Xn;R21 Carc3;R40 Xi;R41 R43
Carc. 2;H351 Acute Tox. 4 *;H312 
Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317
Xi;R43 N;R50/53
Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 
Aquatic Chronic 1;H410

10-25
.
.
10-25
.
< 1
.
< 1
.
.
< 0,5
.
.

1,4
.
.
1,4
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1) Obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu. 
4) R65 neplatí z důvodu vysoké viskozity produktu.

Plné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddílu 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Vdechování: Osoby pociťující nevolnost je nutno odvést na čerstvý vzduch a zajistit dohled. Je-li postižený v 

bezvědomí, uvolněte mu těsný oděv a uložte ho do stabilizované polohy na boku. Při zástavě 
dechu zaveďte umělé dýchání. Bezodkladně zavolejte lékaře.

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde ke zvracení, nechte hlavu dole, aby se obsah žaludku 
nedostal do plic. Přivolejte lékařskou pomoc / ambulanci.

Kůže: Okamžitě odstraňte kontaminované oděvy. Důkladně umyjte kůži vodou a mýdlem a pokračujte 
v mytí po dlouho dobu. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.

Oči: Vyjměte případné kontaktní čočky. Zakloňte hlavu dozadu, rozevřete doširoka oči a ihned 
vyplachujte vodou alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Hoří: Oplachujte vodou, dokud bolest nepřestane. Odstraňte oděvy, které nejsou přilepeny na kůži - 
vyhledejte lékařskou pomoc / přepravu do nemocnice. Pokud je to možné, pokračujte v 
oplachování, dokud nebude k dispozici lékařská pomoc.

Další informace: Při příchodu lékařské pomoci ukažte lékaři bezpečnostní list nebo štítek. Příznaky: Viz Oddíl 11. 
Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Odmašťuje pokožku. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Produkt uvolňuje páry organických rozpouštědel, které mohou způsobit otupělost a závrať. Při 
vysokých koncentracích mohou páry způsobit bolest hlavy a otravu. 
Produkt obsahuje malá množství Butanonoxim a 2-Ethylhexanoát kobaltnatý. Osoby se známou 
alergií mohou vykazovat alergickou reakci na produkt.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nevyžaduje okamžité odborné ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva Haste práškem, pěnou, CO2 nebo vodní mlhou. Pro chlazení nezapálených zásob použijte vodu 

nebo vodní mlhu.

Nevhodná hasiva Nepoužívejte proud vody, protože by mohl rozšířit oheň.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Uvolňuje hořlavé plyny, které mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem.

5.3 Pokyny pro hasiče
Pokud to lze provést bez rizika, přesuňte nádoby z nebezpečné oblasti. Vyvarujte se nadýchání 
výpar a kouřových plynů - vyhledejte čerstvý vzduch. 
Zabraňte proniknutí vody z hašení požáru do kanalizace a vodních zdrojů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pro pracovníky kromě pracovníků 
zasahujících v případě nouze:

Kouření a manipulace s otevřeným ohněm jsou zakázány. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte 
styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné vybavení.
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Pro pracovníky zasahující v 
případě nouze:

Přijměte bezpečnostní opatření proti statickým výbojům. Používejte bezjiskrové nástroje a 
zařízení bezpečné proti výbuchu. 
Doporučuje se normální ochranný oděv ekvivalentní EN 469.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku významného množství výrobku do vodních zdrojů, kanalizace nebo obecně do 
životního prostředí. Pokud výrobek znečistí moře, jezera nebo kanalizaci, uvědomte příslušné 
úřady v souladu s místními předpisy.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Rozlitou látku zadržte a absorbujte pomocí písku nebo jiného absorpčního nehořlavého 
materiálu a přeneste do vhodné nádoby na odpad. Nádoby se shromážděným uniklým 
materiálem musí být řádně opatřeny nálepkou uvádějící chemické složení a symbol 
nebezpečnosti.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Typ ochranného prostředku naleznete v oddíle 8. 
Instrukce pro likvidaci - viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Produkt používejte při dobrém větrání. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm jsou 
zakázány. Přijměte bezpečnostní opatření proti statickým výbojům. Používejte bezjiskrové 
nástroje a zařízení bezpečné proti výbuchu. Nevdechujte páry. 
Riziko samovzplanutí. Čistící pomůcky, hadry a podobné, které jsou nasáklé výrobkem, mohou 
samy vzplát. Umístěte hadry do žáruvzdorné nádoby nebo je nechte na bezpečném místě 
vyschnout. 
Neskladujte, nepožívejte ani nekonzumujte potraviny, nápoje ani tabákové výrobky v pracovní 
místnosti. Osobní ochranné prostředky ukládejte odděleně od ostatních oděvů.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Uchovávejte obal těsně uzavřený a na suchém, dobře větraném místě. Oddělte od potravin a 
uchovávejte mimo dosah dětí. 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Scénáře expozice ještě nebyly připraveny.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Mezní hodnoty expozice při práci:
Složka: Mezní hodnota pro expozici Poznámky
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů

200 (PEL), 1000 (NPK-P) mg/m³
200 (PEL), 1000 (NPK-P) mg/m³

-
-

Právní základ: Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení, dle 361/2007 Sb.

Měřicí metoda: Dodržování uvedených hranic expozice při práci může podléhat hygienickým předpisům pro 
výkon zaměstnání.

Hodnoty DNEL: 919-857-5: 
Pracovníci: 
Dermální DNEL (chronická expozice - systémové účinky), 300 mg/kg bw/day
Inhalační DNEL (chronická expozice - systémové účinky), 1500 mg/m³
Široká veřejnost: 
Dermální DNEL (chronická expozice - systémové účinky), 300 mg/kg bw/day
Inhalační DNEL (chronická expozice - systémové účinky), 900 mg/m³
Orální DNEL (chronická expozice - systémové účinky), 300 mg/kg bw/day
 
136-52-7: 
Pracovníci: 
Inhalační DNEL (chronická expozice - lokální účinky), 235,1 µg/m³
Široká veřejnost: 
Inhalační DNEL (chronická expozice - lokální účinky), 37 µg/m³
Orální DNEL (chronická expozice - systémové účinky), 55,8 µg/kg bw/day

Hodnoty PNEC: 136-52-7: 
PNEC pro půdu 2,9 mg/kg dw

8.2 Omezování expozice
Vhodné technické kontroly: Zajistěte účinné větrání. Používejte níže uvedené osobní ochranné prostředky. 

Při broušení povrchu vzniká prach, který je zdraví škodlivý. Pokud je to nutné, použijte dýchací 
masku.

Osobní ochranné pomůcky, 
ochrana očí/obličeje:

Může-li dojít k zasažení očí nebo rozstříknutí, používejte ochranu očí.

Osobní ochranné pomůcky, Používejte ochranné rukavice z nitrilkaučuku. Postupujte podle pokynů a informací dodavatele 
ohledně jejich použití, doby průniku atd. 
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ochrana kůže:
Noste vhodný ochranný oděv.

Osobní ochranné pomůcky, 
ochrana dýchacího ústrojí:

Při nedostatečném větrání používejte ochranu dýchacích orgánů s plynovým filtrem typu A.
Používejte dýchací masku s filtrem proti prachu typu P2.

Omezování expozice životního 
prostředí:

Zajistěte dodržování místních emisních předpisů.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Stav: Kapalina
Barva: Různe barvy
Zápach: Rozpouštědlo
Prahová hodnota zápachu: Žádné údaje
pH (roztok pro použití): Žádné údaje
pH (koncentrát): Žádné údaje 
Bod tání / bod tuhnutí: Žádné údaje
Počáteční bod varu a rozmezí 
bodu varu:

Žádné údaje

Bod vzplanutí: 40 °C 
Rychlost odpařování: Žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny): Žádné údaje
Horní/dolní mez hořlavosti: Žádné údaje
Horní/dolní mez výbušnosti: 0,6-7,0 vol%
Tlak páry: Žádné údaje
Hustota páry: Žádné údaje
Relativní hustota: 0,90-0,92
Rozpustnost: Žádné údaje
Rozdělovací koeficient 
n-oktanol/voda:

Žádné údaje

Teplota samovznícení: Žádné údaje
Teplota rozkladu: Žádné údaje
Viskozita: Žádné údaje
Výbušné vlastnosti: Žádné údaje
Oxidační vlastnosti: Žádné údaje

9.2 Další informace
Žádné.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita

Reaguje se silnými oxidačními činidly, silnými zásadami a silnými kyselinami.
10.2 Chemická stabilita

Při použití v souladu s pokyny dodavatele je produkt stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Páry produktu jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlahách. Páry mohou tvořit výbušné 
směsi se vzduchem. 
Riziko samovznícení. Rozlitý/rozsypaný materiál a použité tkaniny je potřeba shromáždit a uložit 
do ohnivzdorného odpadního kontejneru, pověsit venku na uschnutí nebo pod dohledem spálit.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vyvarujte se zahřátí a styku se zdroji vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály
Uchovávejte výrobek odděleně od oxidačních činidel, silných zásad a silných kyselin, aby 
nedošlo k reakcím, při nichž se vyvíjí teplo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při vysokých teplotách mohou vznikat zdraví ohrožující produkty rozkladu, např. oxid uhelnatý a 
oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita - orální: Může způsobit potíže, průjem nebo symptomy podobné jako při inhalaci. Může způsobit 

chemickou pneumonii, pokud se výrobek dostane do plic vdechnutím kapek, nebo se do plic 
dostane při zvracení.

919-857-5: Potkan: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 401) 
918-481-9: Potkan: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 401) 
96-29-7: Potkan: LD50 = 2300-3700 mg/kg

Akutní toxicita - dermální: Organická rozpouštědla se mohou vstřebávat kůží.

919-857-5: Králík: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 402) 
918-481-9: Králík: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 402) 
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96-29-7: Králík: LD50 = 1800 mg/kg

Akutní toxicita - inhalační: Expozice organickým parám může mít za následek nepříznivé zdravotní účinky, jako je 
podráždění sliznic a dýchacího traktu a nepříznivé účinky na ledviny a centrální nervovou 
soustavu. Příznaky jsou bolest hlavy, závratě, únava, svalová slabost, ospalost a v krajním 
případě ztráta vědomí.

919-857-5: Potkan, Výpary, 4h: LC50 = > 4951 mg/m³ (OECD 403) 
918-481-9: Potkan, Výpary, 4h: LC50 = > 4951 mg/m³ (OECD 403) 
96-29-7: Potkan, 4h: LC50 = > 4,83 mg/l

Poleptání/podráždění kůže: Odmašťuje a vysušuje pokožku. Opakované vystavení účinkům může způsobit suchost nebo 
praskání pokožky.

Vážné poškození očí / podráždění 
očí:

Páry nebo stříknutí do očí může vyvolat podráždění a pálení.

Senzibilizace: Obsahuje 2-Butanonoxim a Kobalt-bis(2-ethylhexanoát), který může vyvolat alergickou reakci 
při styku s kůží.

Mutagenicita: Zkušební údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenní vlastnosti: Obsahuje 2-Butanonoxim, pro který existují omezené důkazy karcinogenního účinku.

Toxicita pro reprodukci: Zkušební údaje nejsou k dispozici.

Toxicita v případě jednorázové 
expozice:

Zkušební údaje nejsou k dispozici.

Toxicita v případě opakované nebo 
delší expozice:

Při dlouhodobém nebo opakovaném vdechování par může způsobit poškození jater, ledvin, 
mozku a centrální nervové soustavy.

Nebezpečnost při vdechnutí: Zkušební údaje nejsou k dispozici.

Další toxikologické vlivy: Žádné nejsou známy.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
Ekotoxikologické informace o vlastním výrobku neexistují.

Akutní toxicita: 919-857-5: 
Ryby: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = > 1000 mg/l 
Plži: Daphnia magna: 48hEC50 = > 1000 mg/l 
Řasy: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEC50 = > 1000 mg/l 
 
918-481-9: 
Ryby: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = > 1000 mg/l 
Plži: Daphnia magna: 48hEC50 = > 1000 mg/l 
Řasy: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEC50 = > 1000 mg/l 
 
127519-17-9:
Plži: Daphnia magna: 48hEC50 = 3,2 mg/l 
 
96-29-7: 
Ryby: Leuciscus idus: 96hLC50 = 320-1000 mg/l 
Plži: Daphnia magna: 48hEC50 = 750 mg/l 
Řasy: Desmodesmus subspicatus: 72hEC50 = 83 mg/l 
 
136-52-7:
Řasy: Název druhu nespecifikován: 72hIC50 = 528 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

919-857-5: Snadno biologicky rozložitelný. 
918-481-9: Snadno biologicky rozložitelný. 
96-29-7: Obtížně biologicky rozložitelný. 
136-52-7: Snadno biologicky rozložitelný.

12.3 Bioakumulační potenciál
Obsahuje látky s možností akumulace v potravinovém řetězci.

919-857-5: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: > 3 
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918-481-9: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: > 3

12.4 Mobilita v půdě
Zkušební údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Vyhodnocení nebylo provedeno.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
Těkavé organická složka (VOC - Volatile Organic Compound)

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady

Vyvarujte se vylití do odpadních kanálů či povrchových vod. 
Rozlitou/rozsypanou látku a odpady seberte do uzavřených nepropustných nádob za účelem 
likvidace na místním stanovišti pro nebezpečné odpady. 
Ponořte použité tkaniny do vody nebo spalte, aby nedošlo k samovolnému vznícení. 

Kód EKO: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
ADR/RID

Kvůli viskozitě produktu se na něj nevztahují pravidla pro přepravu nebezpečného nákladu po 
silnici, je-li v balení menším než 450 litrů dle standardu ADR/RID 2.2.3.1.5

14.1 Číslo OSN 1263 

14.2 Náležitý název OSN pro 
zásilku

BARVA

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 
přepravu

3

14.4 Obalová skupina III

Identifikační číslo nebezpečí 30

Kód omezení pro tunely: D/E

14.5 Nebezpečnost pro životní 
prostředí

Výrobek by neměl být označen jako nebezpečný pro životní prostředí (symbol: ryba a strom).

Doplňující informace: Výjimky z přepravního značení podle této klasifikace se mohou týkat jednotlivých článků. Viz též 
příslušné předpisy pro přepravu.

ADN
14.1 Číslo OSN 1263

14.2 Náležitý název OSN pro 
zásilku

PAINT

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 
přepravu

3

14.4 Obalová skupina III

14.5 Nebezpečnost pro životní 
prostředí

Výrobek by neměl být označen jako nebezpečný pro životní prostředí (symbol: ryba a strom).

Ekologická rizika na cisternových 
lodích:

Nevztahuje se.

Doplňující informace: Výjimky z přepravního značení podle této klasifikace se mohou týkat jednotlivých článků. Viz též 
příslušné předpisy pro přepravu.

IMDG
Na produkt se nevztahují předpisy pro námořní přepravu nebezpečných nákladů podle IMDG 
2.3.2.5, je-li v balení menším než 30 litrů, kvůli viskozitě produktu. Námořní nákladní list musí 
obsahovat nasledující větu: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code".

14.1 Číslo OSN 1263

14.2 Náležitý název OSN pro 
zásilku

PAINT

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 
přepravu

3

14.4 Obalová skupina III

14.5 Nebezpečnost pro životní 
prostředí

Výrobek není Marine Pollutant (MP).

Kód izolační skupiny IMDG: Žádné.

Doplňující informace: Výjimky z přepravního značení podle této klasifikace se mohou týkat jednotlivých článků. Viz též 
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příslušné předpisy pro přepravu.

ICAO/IATA
14.1 Číslo OSN 1263

14.2 Náležitý název OSN pro 
zásilku

PAINT

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 
přepravu

3

14.4 Obalová skupina III

Doplňující informace: Výjimky z přepravního značení podle této klasifikace se mohou týkat jednotlivých článků. Viz též 
příslušné předpisy pro přepravu.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Žádné.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Nevztahuje se.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Zvláštní ustanovení: Žádné.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
Změny byly provedeny v 
následujících oddílech:

2 ,3 ,4, 11, 12

Vysvětlení zkratek: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 
STOT: Specific Target Organ Toxicity 
DNEL: Derived No Effect Level 
PNEC: Predicted No Effect Concentration

Odkazy na literaturu a zdroje dat: Bezpečnostní listy od dodavatele a současná legislativa.

R-věty: R10 Hořlavý.
R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R40 Podezření na karcinogenní účinky
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

H-věty: H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Školení: Nepožaduje se žádný speciální výcvik, je však bezpodmínečně nutná důkladná znalost tohoto 
bezpečnostního listu.

Další informace: Bezpečnostní list vychází z legislativy EU a členského státu. Pracovní podmínky uživatele jsou 
mimo naši kontrolu. Informace je nutno považovat za popis bezpečnostních požadavků 
kladených na výrobek, nikoli za záruku vlastností výrobku.

USAB/    (Made in Toxido®) CZE
 


