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Bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s nařízením (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH) 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1  Identifikátor výrobku 

 Obchodní název: 

 

Určení:  

AEROSOLOVÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU „AROLA” ROSE  400ml 

 

Aerosolový osvěžovač vzduchu 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

 Určená použití:   spotřebitelské použití - k osvěžování vzduchu v místnostech. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 Název distributora:  “POL-HUN” M. BIELSKA SP. J. 

 Adres:    ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko 

 Číslo telefonu / fax: +48 (44) 725 30 00 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 112; +48 (44) 725 30 19 (LABORATORIUM „POL-HUN“ M. BIELSKA SP. J., pracovní dny od 7.00 do 20.00) 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

 Směs byla v souladu s pravidly klasifikace uvedenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (příloha VI) klasifikována jako 
nebezpečná: 

- Hořlavý aerosol, 1 – Aerosol 1  

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

2.2 Prvky označení 

 Piktogramy určující druh nebezpečí 

 

 

  

 

 Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

 Standardní věty o nebezpečnosti: 

 H222   Extrémně hořlavý aerosol. 

H229   Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

 Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení: 

 P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. 

P211  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 

P251  Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. 

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P103  Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

P261  Zamezte vdechování plynu/ aerosolů. 

P403  Skladujte na dobře větraném místě. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
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 Dodatečné označení 

 EUH208: Obsahuje: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. 

2.3 Další nebezpečnost 

 Komponenty nesplňují kritéria PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH. 

Výrobek je tvořen směsí v aerosolu, výpary mohou vytvářet hořlavé a výbušné směsi se vzduchem. Z důvodu 
možnosti vznícení nerozptylovat nad otevřeným ohněm nebo rozžhaveným materiálem. Během rozptylování 
nekouřit. Nádoba je pod tlakem. Z důvodu nebezpečí výbuchu musí být chráněna před sluncem a teplotami 
vyššími než 50°C. Neprorážet ani nespalovat ani po spotřebování. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 

 Neuvádí se. 

3.2 Směsi 

Název nebezpečné 
látky 

Obsah 
% 

Číslo CAS Číslo EINECS Registrační 
číslo 

Klasifikace podle 
1272/2008/ES 

butan 
15 – 30 106-97-8 203-448-7 

- 
Flam. Gas 1; H220 

Press. Gas; H280 

propan 
<5 74-98-6 200-827-9 

- 
Flam. Gas 1, H220 

Press. Gas; H280 

reakční směs : 5-chlor-
2-methylisothiazol-
3(2H)-on [číslo ES 247-
500-7] 2-
methylisothiazol-3(2H)-
on [číslo ES 220-239-6] 
(3:1) 
(Methylchloroisothiazoli
none, 
Methylisothiazolinone) 

0,00075 

 

55965-84-9 - 
- 

Acute Tox. 3; H301 

Acute Tox. 3; H311 

Acute Tox. 3; H331 

Skin Corr. 1B; H314 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Acute 1; 
H400 

Aquatic Chronic 1; 
H410 

(factor M= 10) 
 

 Plné znění H vět v oddíle 16. 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

 Všeobecná doporučení: 

V prípade akýchkoľvek príznakov, zavolajte ihneď lekára alebo sa dostavte do nemocnice, ukážte obal, etiketu 
alebo kartu charakteristiky. 

Při vdechnutí:  

- zraněného přesuňte okamžitě na čerstvý vzduch; 

- chraňte proti tepelným ztrátám; 

- kontrolovat dýchání, v případě nutnosti podat kyslík; 

- vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí:  

-  zasažené oči důkladně vyplachujte vodou (při pokojové teplotě)po dobu 10-15 minut (při široce otevřených 
víčkách), nepoužívejte velký proud - nebezpečí poškození rohovky; 

- nepoužívejte žádné tekutiny na vyplachování očí ani žádné masti dříve, než se poradíte s lékařem; 

- vyjměte kontaktní čočky; 
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- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží: 

- potřísněné části kůže důkladně umyjte vodou; 

- v případě znepokojivých příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Při požití: 

- vypláchněte ústa vodou;  

- vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

 - Při vdechnutí - může způsobit podráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, dušnost; 

- Při styku s kůží – může způsobit omrzliny; může vyvolat alergickou reakci; 

- Při zasažení očí – může způsobit podráždění 

- Při požití - může způsobit mdloby, zvracení. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

 Není určeno. 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

 Vhodná hasiva: rozprášený vodní proud, pěna, hasicí prášek, CO2 

sněhové hasicí přístroje, pěnové hasicí přístroje, alkoholové pěnové hasicí přístroje; 

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

 - výrobek je vysoce hořlavou směsí v aerosolu; 

- zahřátí, jiskra nebo kontakt s ohněm mohou způsobit vznícení; 

- v případě požáru hrozí riziko výbuchu nádoby;  

- během požáru může docházet k uvolňování dýmů obsahujících zdraví nebezpečné látky, mj. oxidy uhlíku 

5.3 Pokyny pro hasiče 

 Speciální ochranné prostředky pro hasiče - samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv 

- odstranit potenciální zdroje vznícení;  

- z ohrožené oblasti vyvést všechny osoby neúčastnící se jeho hašení; 

- v případě potřeby nařídit evakuaci 

- nádoby ohrožené požárem chlaďte z bezpečné vzdálenosti rozprášeným proudem vody; 

- Zamezte vdechování dýmu. 

 

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: 

- odstraňte zdroje vznícení, nekouřit; 

- zajistit dostatečné větrání; 

- zabraňte přímému kontaktu s kůží a očima; 

- nevdechujte páry; 

- používejte přiléhavé ochranné brýle s těsným korpusem nebo vhodnou ochrannou masku; 

- používejte ochranné rukavice, ochranný oděv. 

Pro pracovníky zasahující v případě nouze: 

Materiály, z nichž má být vyroben ochranný oděv:  

 - vhodné - ochranné rukavice – nitril, tepelně izolované rukavice. 

- nevhodné - není určeno. 

V případě úniku produktu v množství používaném v průmyslu uvědomte příslušné orgány a vykažte z 
nebezpečného prostoru osoby, které se neúčastní likvidace havárie. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
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 - skladujte v bezpečné vzdálenosti od vodních ploch, půdy; 

- zabraňte znečištění podzemních vod, zajistěte kanalizační jímky, zabraňte úniku do kanalizace (nebezpečí 
výbuchu); 

- pokud produkt v množství používaném v průmyslu unikne do vody, odpadních vod nebo půdy, informujte 
příslušné orgány. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

 - v případě úniku zasypte uniklý výrobek nehořlavým sorpčním materiálem (písek, křemelina), 

- uniklý produkt seberte do do dobře označené uzavíratelné nádoby, znečištěný povrch opláchněte vodou, je 
nutno brát ohled na skutečnost, že absorbenty napuštěné výrobkem rovněž představují riziko požáru 

- v případě rozsáhlého úniku zahraďte místo, kde dochází ke hromadění kapaliny, bariérami ze zeminy nebo 
písku;  

- informujte příslušné orgány;  

- po úplném odstranění uniklého výrobku vyčistěte místo úniku; 

- zneškodňujte podle platných předpisů. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

 Osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8. 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

 - pracujte v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy, produkt používejte v souladu s jeho určením a 
pokyny výrobce; 

- výpary mohou vytvářet hořlavé a výbušné směsi se vzduchem, na pracovišti je nutno zajistit odpovídající 
lokální odvětrávání a také řádnou celkovou ventilaci pracovních prostor;  

- výrobek je vysoce hořlavou směsí - chránit před zdroji vznícení, zdroji tepla, nepoužívejte jiskřící nástroje, 
na pracovišti platí úplný zákaz kouření tabáku; 

- nádoby s výrobkem jsou pod tlakem - z důvodu nebezpečí výbuchu musí být chráněny před sluncem a 
zahřátím nad teplotu 50°C, nepropichujte nebo nespalujte ani po použití;  

- zabraňte přímému kontaktu produktu s očima a s pokožkou;  

- zamezte vdechování par, používat prostředky osobní ochrany; 

- během práce nejezte, nepijte a nekuřte z výjimkou míst určených k tomuto účelu; 

- před přestávkou a po ukončení práce nutno důkladně umýt ruce. 

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

 - skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě, daleko od zdrojů tepla a ohně; v místnostech 
odpovídajících platným bezpečnostním a protipožárním předpisům (elektrické instalace v protivýbušném 
provedení, systém ochrany před elektrostatickými výboji - kovová zařízení a vybavení musí být uzemněny) 

- výrobek skladujte pouze v původních, těsně uzavřených v baleních, která jsou náležitě chráněna před 
mechanickým poškozením; 

- výrobek skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů hoření a tepla; Udržovat v dostatečné vzdálenosti od 
otevřeného ohně, zabraňte přímému slunečnímu světlu; Chránit nádoby zahřátím nad teplotu 50°C 
(Doporučená teplota skladování: 15 °C + 25 °C); 

- na území skladu platí úplný zákaz kouření; 

- uchovávejte odděleně od potravin; 

- neslučitelné materiály: silné oxidanty, chlor, kyslík. 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

 - produkt používejte v souladu s jeho určením a pokyny výrobce; 

- zabraňte přímému kontaktu produktu s očima a s kůží; Zamezte vdechování par. 

- při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte; 

- před přestávkou a po ukončení práce nutno důkladně umýt ruce. 

       

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 
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 Mezní hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací zdraví škodlivých faktorů na pracovišti: 

Výrobek nemá ve svém složení složky, jež podléhají kontrole ohrození. 

 Směs neobsahuje látky, u nichž jsou stanoveny evropské expoziční limity na pracovišti podle Směrnice Rady 
98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s 
chemickými činiteli používanými při práci se všemi doplňky, čl. 2 odst. 1 Rozhodnutí Komise 95/320/ES ze dne 
12. července 1995, a látek, u nichž jsou stanoveny evropské přípustné limity v souladu se Směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, se všemi doplňky, čl. 2 odst. 1 Rozhodnutí 
Komise 95/320/ES ze dne 12. července 1995. 

8.2.  Omezování expozice 

 Osobní ochranné prostředky: 

Ochrana očí: 

- při správném používání se nevyžaduje, v případě, že dochází ke vzniku výparů výrobku, používejte ochranné 
brýle. 

Ochrana rukou: 

- při správném používání se nevyžaduje, v případě dlouhodobého kontaktu, používejte ochranné rukavice 
(nitrilový kaučuk). 

Ochrana dýchacích cest: 

- při správném používání se nevyžaduje; v případě, že dochází ke vzniku výparů výrobku, používejte 
obličejovou masku s filtrem AX (barva: hnědá). 

 Kontrola ohrožení životního prostředí 

Nevypouštějte do žovotního prostředí a kanalizace. Případné emise z ventilačních systémů a výrobních 
zařízení musí být kontrolovány za účelem zjištění, zda odpovídají požadavkům předpisů na ochranu životního 
prostředí. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 skupenství / forma:    aerosol 
barva:       bezbarvá 

 zápach (vůně):     charakteristický, růže 
próg zapachu:     nestanoveno 
pH:      nestanoveno 
bod tání / bod tuhnutí:    nestanoveno 
počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:  nestanoveno; směs propan a n-butan: - 40°C – 0 °C 
bod vzplanutí:     nestanoveno 
rychlost odpařování:     nestanoveno 
hořlavost (pevné látky, plyny):   výrobek je vysoce hořlavou směsí v aerosolu 
dolní/horní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: nestanoveno; směs propan a n-butan: 1,5 % (V)/ 11,2% (V) 
tlak páry:      nestanoveno 
hustota páry:     nestanoveno  
pustota:       nestanoveno

 

rozpustnost:      nestanoveno 
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:  nestanoveno 
teplota samovznícení:    nestanoveno 
teplota rozkladu:     nestanoveno 
výbušné vlastnosti:    výrobek nevyvolává výbuch; páry mohou se vzduchem tvořit  
      výbušné směsi 
oxidační vlastnosti:    neuvádí se 
viskozita:     nestanoveno 

 

9.2 Další informace 

 Nádoba je pod tlakemŁ 3,0-3,5 bar (25 °C) 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

 Směs nebyla testována - nejsou k dispozici údaje o reaktivitě směsi. 
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10.2 Chemická stabilita 

 Při správném používání a skladování je produkt stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

 Výpary mohou vytvářet hořlavé a výbušné směsi se vzduchem. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

 Nádobu chraňte před přímým slunečním světlem. Zabraňte teplotám > 50 °C (nádoba je pod tlakem). Chraňte 
před zdroji tepla a ohně. Nepoužívejte otevřený oheň. 

10.5 Neslučitelné materiály 

 Silné oxidanty, chlor, kyslík 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 Oxid uhelnatý, oxid uhličitý. 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

 Informace o akutních a/nebo zpožděných následcích expozice byly uvedeny na základě informace  
o klasifikaci produktu a/nebo toxikologických výzkumů a také znalostí a zkušeností výrobce. 

 
akutní toxicita 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny. 

 Butan CAS [106-97-8]: 

  LC50  (inhalace, potkan): 658 mg/dm
3
/4h 

    LC50  (inhalace, myš):  680 mg/dm
3
/2h 

  Propan CAS [74-98-6]: 

  LC50  (inhalace, potkan): 658 mg/dm
3
/4h 

    LC50  (inhalace, myš):  680 mg/dm
3
/2h 

    EC50 (inhalace, potkan):         510 mg/dm
3
/10 min. 

žíravost/dráždivost pro kůži 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi není směs v této třídě klasifikována. 

Butan CAS [106-97-8]: 

Kontakt s kůží způsobuje omrzliny. 

vážné poškození očí / podráždění očí 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi není směs v této třídě klasifikována. 

senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi není směs v této třídě klasifikována, ale 
obsahuje: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může způsobit alergickou reakci. 

mutagenita v zárodečných buňkách 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi není směs v této třídě klasifikována. 

karcinogenita 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi není směs v této třídě klasifikována. 

 
toxicita pro reprodukci 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi není směs v této třídě klasifikována. 

 
toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny. 

toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny. 

 

nebezpečnost při vdechnutí 

Neuvádí se, směs má pevné skupenství. Směs v aerosolové nádobě. 

Doplňkové informace: 

Cesty a účinky expozice:  

Směs nebyla testována - není určeno 

Směs propan-butan 

- Při vdechnutí - může dráždit dýchací cesty, může způsobit kašel, výpary mohou mít narkotické účinky, vysoké 
koncentrace ve vdechovaném vzduchu mohou mít za následek ztrátu vědomí způsobenou nedostatkem kyslíku. 

- Při styku s kůží – může způsobit omrzliny; 

- Při zasažení očí – může způsobit omrzliny; 
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- Při požití - nevolnost, zvracení. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

 Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny. 

Butan CAS [106-97-8] 
Ryby – LC50: 6,0 mg/dm

3
/96h 

Propan CAS [74-98-6] 
Ryby – LC50: 13,0 mg/dm

3
/96h 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

 Směs nebyla testována - nejsou dostupné údaje. 

12.3 Bioakumulační potenciál 

 Směs nebyla testována - nejsou dostupné údaje. 

12.4 Mobilita v půdě 

 Směs nebyla testována - nejsou dostupné údaje. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

 Směs nebyla testována - nejsou dostupné údaje. 

Komponenty nesplňují kritéria PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

 Směs nebyla testována - nejsou dostupné údaje. 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

 Pokyny pro zacházení se směsí:  

- zbytky produktu uchovávejte v původním obalu; 

- nepropichujte nebo nespalujte ani po použití; 

- likvidujte v souladu s platnými předpisy (oddíl 15) 

Pokyny pro zacházení s použitými obaly:  

- nepropichujte nebo nespalujte ani po použití; 

- likvidujte v souladu s platnými předpisy (oddíl 15) 

 Právní předpisy ES: nařízení Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES i 94/62/ES. 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo 

 
 UN 1950 (jednotkové balení: 400 ml, přepravu v souladu s LQ2) 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

 AEROSOLY, hořlavé   

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

 
 2 

14.4 Obalová skupina 

 Neuvádí se   

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

 
Směs nebyla testována, složky směsi nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí podle dohody 
ADR/RID. 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

 Dojde-li při převozu k nehodě nebo riziku, posádka vozidla musí provést následující činnosti (je-li to možné a 
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bezpečné): 

- zabrzdit vozidlo, vypnout motor a odpojit akumulátor; 

- zabránit kontaktu se zdroji ohně, zejména nekouřit a nezapínat žádné elektrické přístroje; 

- nedotýkat se uniklých materiálů, nevdechovat výpary, aerosoly, kouř ani prach; 

- informovat příslušné záchranné sbory; 

 - dodržovat pokyny záchranářů. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

 Neuvádí se 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

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

 Na směs se nevztahují předpisy nařízení (ES) č. 2037/2000 Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000 ze 
dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady 
č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 
79/117/EHS, ani Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek. 
Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravkách a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 
Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. 
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. 
Vyhlášky  č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci‚ hodnocení‚ 
povolování a omezování chemických látek‚ o zřízení Evropské agentury pro chemické látky‚ o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93‚ nařízení Komise (ES) č. 1488/94‚ směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS‚ 93/67/EHS‚ 93/105/ES a 2000/21/ES 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 

a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006 
Nařízení Komise (EU) č. 2015/830  ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení 

vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 1272/2008 o  klasifikaci, 
označování a  balení látek a  směsí. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic. 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

 Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti směsi. 

 

ODDÍL 16: Další informace 

 Klasifikace směsi byla provedena následujícími metodami: 

- kategorie "akutní toxicita" - aditivní metoda; 

- kategorie "leptání / dráždivost na kůži" - aditivní metoda; 

-  kategorie "vážné poškození očí  /podráždění  očí" - aditivní metoda; 

- kategorie "senzibilizující účinky na dýchací cesty nebo kůži" - na základě obsahu  klasifikovaných složek; 

- kategorie "mutagenní účinek na reprodukční buňky" - na základě obsahu klasifikovaných složek; 

- kategorie "karcinogenita" - na základě obsahu klasifikovaných složek; 

- kategorie "nepříznivý vliv na reprodukci" - na základě obsahu klasifikovaných  složek; 

- kategorie "toxické účinky na cílové orgány - jednorázová expozice" - na základě obsahu  klasifikovaných 
složek; 

- kategorie "toxické účinky na cílové orgány - opakovaná expozice" - na základě obsahu  klasifikovaných 
složek; 

- kategorie "ohrožení při vdechnutí" - aditivní metoda; 

- kategorie "ekotoxicita" - aditivní metoda. 
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 Vysvětlivky zkratek a akronymů 

PBT   Perzistentní, Bioakumulativní a Toxická 

vPvB  vysoce Perzistentní a vysoce Bioakumulativní 

LD50  Střední smrtelná dávka 

LC50  Střední Smrtelná koncentrace 

KOC  Půdní adsorpční koeficient 

Seznam vět specifikujících druh nebezpečí a vět pro bezpečné zacházení je uveden v oddílech 2-15: 

Flam. Gas 1 Hořlavý plyn, kategorie 1 

Press Gas Plyny pod tlakem  

Skin Sens. 1  Senzibilizace kůže, kategorie 1 

Acute Tox. 3  Akutní toxicita, kategorie 3 

Skin Corr. 1B Žíravost pro kůži, kategorie 1B 

Aquatic Acute 1 Akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 
 Plné znění H vět v oddíle 3 bezpečnostního listu 

H220  Extrémně hořlavý plyn. 

H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 

H301  Toxický při požití. 

H311  Toxický při styku s kůží. 

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H331  Toxický při vdechování. 

H400  Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

  
Výše uvedené informace byly vypracovány na základě aktuálních znalostí a zkušeností. Nejsou však zárukou vlastností produktu 
ani jakostní specifikací a nemohou být podkladem pro reklamaci.  
Produkt musí být přepravován, skladován a používán podle platných předpisů, v souladu se zavedenou praxí a předpisy na 
ochranu zdraví při práci.  
Výrobce nenese odpovědnost za ztráty vyplývající přímo nebo nepřímo z použití výše uvedené interpretace předpisů či pokynů.  
Uvedené informace nelze použít pro směsi produktu s jinými látkami. Výrobce nekontroluje využití uvedených informací ani 
použití produktu, proto je povinností uživatele vytvořit vhodné podmínky pro bezpečné zacházení s produktem. 

 


