
Oddiel 1. Identifikácia látky / zmesi a identifikácia spoločnosti
1.1. identifikačné číslo produktu

Obchodný názov: MILITARY PAINT od DECO COLOR ®
Obsahuje: acetón, butylacetát, butan-1-ol, propan-2-ol
Balenie: aerosól 500 ml ml
Farba podľa číslovania Ral: 1001,1019,6003,6014,6031,7013,7016,7038,8027,9010,9021
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Identifikované
použitia: Antireflexná farba používaná na maskovanie aj obnovu vojenského materiálu. Je široko používaný v maskovaní
počas lovu, ale predovšetkým sa používa na maskovanie výstroja vo veľmi obľúbených airsoftových hrách, ako je napríklad
Milsim. Vďaka špeciálne vybraným farbám vojenskej farby môžete maskovať vojenské vybavenie profesionálnym spôsobom
alebo ho dokonale obnoviť. Neodporúčané použitia: Nešpecifikované
1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Dovozca / distribútor: Všeobecné partnerstvo Chemmot Ewa a Jerzy Kumorek

Poľsko, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59
Tel. 0048 (12) 276 75 45, fax. 0048 (12) 276 78 20

Osoba zodpovedná za zostavenie karty bezpečnostných údajov:
msds@deco-color.com , http://www.deco-color.com 1.4 .
Núdzové telefónne číslo

 Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava Tel: + 421 2 5477 4166 Mobil:
+421 911 166 066

Oddiel 2. Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes podľa platných predpisov.
Klasifikácia podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1 Horľavý aerosól, kategória nebezpečnosti 1. H222
Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť.
Eye Irrit. 2 Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2. H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia STOT expozícia jeden. , kategória nebezpečnosti 3,
narkotické účinky.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
2.2. Prvky označenia
Obsahuje : acetón, butylacetát, butan-1-ol, propan-2-ol
Varovné značenie

Signálne slovo
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť.
H319 Dráždi oči.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat
Bezpečnostné upozornenie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102
Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zápalný zdroj. P251
Neprepichujte a nespaľujte, ani po použití.
P261 Zabráňte vdýchnutiu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné
šošovky, ak sú nasadené a ak je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní.

P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 
o

 C / 122 
o

 F. P501 Zneškodnite
obsah / nádobu oprávnenému príjemcovi odpadu v súlade s národnými predpismi.
Doplňujúce informácie o nebezpečenstvách:
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
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2.3 Ďalšie nebezpečenstvá
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Zmes nespĺňa kritériá PBT.
vPvB: Zmes sa nekvalifikuje ako vPvB.

Časť 3. Zloženie / informácie o zložkách
3.1. Látky
Nepoužiteľný
3.2. Zmesi

Registračné
číslo

Názov látky
Registračné

číslo
REACH

EINECS
č.

Č. CAS Klasifikácia
podľa
1272/2008
[CLP]

Zloženie
%

606-001-00-8 Acetón

01-
2119471330
-49-xxxx 200-662-2 67-64-1

Flam. Liq.  2,
H225  Eye
Irrit. 2, H319
STOT  SE  3,
H336

≥30% -
<40%

649-199-00-1 Uhľovodíky, C3-4

01-
2119486557
-22-xxxx 270-681-9 68476-40-4

Flam. Press 1,
H220 Press.

Plyn
(*)

≥ 25% -
<30%

607-025-00-1 Butylacetát

01-
2119485493
-29-xxxx 204-658-1 123-86-4

Flam. Liq. 3,
H226 STOT
SE 3, H336

≥10% -
<15%

603-014-00-0 2-butoxyetanol
01-
2119475108
-36-XXXX

203-905-0 111-76-2

Acute  Tox.  4,
H302  Acute
Tox.  4,  H312
Acute  Tox.  4,
H332  Skin
Irrit.  2,  H315
Eye  Irrit.  2,
H319

≥ 3% -
<5%

603-004-00-6 Butan-1-ol 01-
2119484630
-38- xxxx

200-751-6 71-36-3

Flam.  Liq.  3,
H226  Acute
Tox.  4,  H302
Skin  Irrit.  2,
H315  Eye
Dam. 1,  H318
STOT  SE  3,
H335
STOT SE 3, H336

≥1% - <3%

607-026-00-7 Izobutylacetát

01-
2119488971
-22-xxxx 203-745-1 110-19-0 Flam. Liq. 2, H225

≥1% -
<3%

-

Izodecylbenzoát
(kyselina benzoová,
Rozvetvené
alkylestery
C9-11, bohaté na
C10)

01-
0000016763
-66-xxx

421-090-1 131298-44-
7

Acute Tox. 4, H332
≥1% -
<3%

603-117-00-0 Propan-2-ol

01-
2119457558
-25- xxxx 200-661-7 67-63-0

Flam.  Liq.  2,
H225  Eye
Irrit. 2, H319
STOT  SE  3,
H336

≥1% -
<3%

601-022-00-9 Xylén
01-
2119488216
-32-xxxx

215-535-7 1330-20-7

Flam.  Liq.  3
H226  Acute
Tox.  4  H332
Acute  Tox.  4
H312
Skin Irrit. 2 H315

≥1% -
<3%

601-023-00-4 Etylbenzén

01-
2119489370
-35-xxxx

202-849-4 100-41-4

Flam. Liq. 2,
H225 Acute
Tox. 4 H332

STOT RE 2, H373 (sluchové
orgány /)

Asp. Tox. 1,
H304

≥0,25%
- <0,5%



607-195-00-7
2-metoxy-
1-metyletylacetát

01-
2119475791
-29-xxxx 203-603-9 108-65-6 Flam. Liq. 3, H226

≥0,25%
-
<0,5%

601-017-00-1 Cyklohexán
01-
2119463273
-41-xxxx

203-806-2 110-82-7

Flam. Liq. 2,
H225 Asp.

Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2,
H315 STOT
SE 3, H336

Aquatic Acute 1,
H400 Aquatic

Chronic 1, H410

≥0,1% -
<0,25%

(*) 
Poznámka K: Klasifikácia ako karcinogén alebo mutagén nie je potrebná, ak je možné preukázať, že látka obsahuje menej

ako 0,1% hmotnostných 1,3-butadiénu (EINECS č. 203-450-8).

Oddiel 4. Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Kontaminovaný odev ihneď vyzlečte a zlikvidujte.
Vyveďte zraneného z nebezpečného miesta, zaistite ležaciu polohu.
V prípade pochybností alebo zdravotných problémov sa poraďte s lekárom. Kartu
bezpečnostných údajov a / alebo obal treba ukázať lekárovi.
POZOR! Účinky môžu chvíľu trvať, kým sa vyvinú. Sledujte
zraneného.
Kontakt s pokožkou
Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Všetky časti tela, ktoré prišli alebo je len podozrenie, že prišli do styku so
zmesou, sa musia ihneď umyť veľkým množstvom tečúcej vody, prípadne mydlom.
Ak podráždenie pokožky pretrváva, poraďte sa s lekárom.
Kontakt s očami
Zaistite, aby exponovaná osoba nemala kontaktné šošovky. Ak je
to tak, ihneď ich odstráňte.
Pri zdvíhaní očných viečok vypláchnite oči veľkým množstvom vody.
Pokračujte vo vyplachovaní ďalších 15 minút a potom vyhľadajte lekársku pomoc. Neotierajte
si oči. Chráňte nezranené oko.
Ak sa príznaky objavia po umytí, ihneď navštívte lekára.
Spotreba
V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie. Ak dôjde k vracaniu, držte hlavu nízko, aby sa
zvracanie nedostalo do pľúc zo žalúdka. Ihneď sa obráťte na lekára.
Vdýchnutie
Premiestnite zranené osoby na čerstvý vzduch . Vyvetrajte miestnosť. V prípade dýchacích
ťažkostí ihneď vyhľadajte lekára.
Ak je dýchanie nepravidelné alebo zastavené, zaistite umelé dýchanie.
4.2. Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky expozície
Závažnosť opísaných symptómov sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie produktu a dĺžky expozičného
obdobia. POZOR! Účinky môžu chvíľu trvať, kým sa vyvinú. Sledujte zraneného.
Vdýchnutie
Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.
Spotreba
Pri požití môže spôsobiť nevoľnosť. Môže spôsobiť bolesť brucha (bolesť žalúdka) a vracanie. Môže spôsobiť
nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty a intoxikáciu.
Kontakt s pokožkou
Kontakt môže spôsobiť sčervenanie, podráždenie a suchosť pokožky.
Kontakt s očami
Podráždenie očí a slizníc, začervenanie, slzenie, pálenie.
4.3. Údaj o akejkoľvek okamžitej lekárskej pomoci a osobitnom ošetrení obete
Prvá pomoc môže byť potrebná v prípade expozície vdýchnutím alebo požitím chemikálie. Ak máte
pochybnosti, IHNEĎ Volajte NA ZDRAVOTNÚ POMOC.
Symptomatická liečba (detoxikácia, vitálne funkcie).

Oddiel 5. Protipožiarne opatrenia
5.1. Vyčerpávajúce médiá
Odporúčané hasiace prostriedky: pena, oxid uhličitý, suchý prášok, suchý prášok.
Nevhodné hasiace prostriedky: silný, kompaktný prúd vody.
5.2. Zvláštne nebezpečenstvá súvisiace s látkou alebo zmesou
Vyhnite sa vdychovaniu výparov. Dym a iné produkty spaľovania, ktoré sa dostávajú do dýchacieho systému, môžu spôsobiť
vážne nepriaznivé účinky na zdravie.
Nebezpečné produkty spaľovania
Oheň môže uvoľňovať toxické plyny (CO, CO2, NOx).
Neobvyklé nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
Mimoriadne horľavý. Ak sú výpary vystavené ohňu, predstavuje vážne riziko výbuchu. Teplo vytvára tlak vo vnútri nádoby s
rizikom výbuchu. Aerosólové nádoby môžu explodovať v plameňoch. V prípade požiaru môžu byť rozbité aerosólové plechovky
odhadzované na diaľku s rizikom šírenia požiaru.
Konkrétne hrozby.
V prostredí požiaru sa tvoria oxidy uhlíka. Zabráňte vdýchnutiu produktov spaľovania - môžu byť zdraviu škodlivé.
5.3. Informácie pre hasičské jednotky
Dodržujte postupy platné pre chemické požiare. V prípade požiaru, ktorý zahŕňa veľké množstvo výrobku, odstráňte /



evakuujte všetkých okoloidúcich z nebezpečnej oblasti. Bojujte s ohňom z bezpečnej vzdialenosti. Zavolajte záchranné tímy.
Nádoby vystavené ohňu ochlaďte vodou. Nedovoľte, aby splašky prenikli z hasenia požiaru do kanalizácie a vodných nádrží.
Výsledné zvyšky odpadových vôd a požiaru by mali byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Osoby zapojené do
hasenia požiaru by mali byť vyškolené, vybavené nezávislým dýchacím prístrojom a plným ochranným odevom. Pokiaľ je to z
bezpečnostných dôvodov možné, odstráňte nepoškodené nádoby z bezprostredného nebezpečného priestoru.
Špeciálne ochranné prostriedky pre hasičov
Ochranná prilba so šiltom, ohňovzdorným oblečením (ohňovzdorná blúzka a nohavice s páskami okolo rúk, nôh a
pásu), ochrannými rukavicami (ohňovzdornými, odolnými voči prerezaniu a dielektrikom), samozatváracím
zariadením, spotrebičmi

dýchanie s vlastnou cirkuláciou vzduchu
Ďalšie informácie
Zvyšky po požiari a kontaminovaná hasiaca voda musia byť zlikvidované v súlade s predpismi. Protipožiarna voda sa
nesmie dostať do kanalizácie, zeme alebo vodných nádrží.

Oddiel 6. Postupy v prípade neúmyselného úniku do životného prostredia
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Zabráňte vdýchnutiu výparov / spreja / hmly. Pokiaľ dôjde k rozliatiu materiálu, nezabúdajte, že podlahy a povrchy budú
klzké. Odstráňte ľudí, ktorí sa nezúčastňujú.
Osobné bezpečnostné opatrenia
Noste ochranný odev, ako je popísané v časti 8. Vylúčte kontakt s pokožkou, ohňom a ochranným odevom. Nefajčiť.
6.2. Environmentálne opatrenia
Zabráňte vniknutiu produktu do povrchových vôd, podzemných vôd, odtokov, hraničných oblastí alebo vodných tokov,
drenážnych priekop alebo riek pomocou piesku, zeme alebo iných vhodných hrádzí. Zabráňte vypúšťaniu do kanalizácie. V
prípade, že sa výrobok dostane do splaškových vôd, do drenážneho systému alebo znečistí pôdu alebo vegetáciu,
okamžite informujte príslušné služby. Výrobok by nemal byť likvidovaný priamo do životného prostredia, ale mal by byť
zbieraný a doručovaný v súlade s miestnymi predpismi. Odstráňte všetky nestrážené plamene a možné zdroje vznietenia.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie Zastavte únik, ak je to možné bez rizika. Ak uvoľnenie
produktu nemožno zastaviť, oblasť evakuujte. Uhaste / odstráňte všetky zdroje vznietenia. Vyvarujte sa iskier,
plameňov, tepla a fajčenia. Vetrajte. Uniknutý produkt ošetrite sorpčným materiálom (napr. Piesok, kremelina,
univerzálne pojivo) a vložte do nádob. Miesto opláchnite veľkým množstvom vody. Vypláchnite zvyšky do riek.
Informácie o zneškodňovaní odpadu nájdete v časti 13. Vytekajúce plechovky roztriedte a zlikvidujte.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Informace o bezpečném používání viz Oddíl 7. Informace o osobních
ochranných prostředcích viz Oddíl 8. Informace o likvidaci odpadu viz
Sekce 13.

Oddiel 7. Manipulácia a skladovanie látok a zmesí
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zaobchádzanie so zmesou
Dodržujte odporúčania výrobcu. Odstráňte všetky zdroje vznietenia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. V prípade
dlhodobej expozície a / alebo vysokých koncentrácií používajte ochranný odev na celé telo. Je potrebné dôsledne dodržiavať
pravidlá osobnej hygieny. Pred opustením pracoviska si umyte ruky a kontaminované oblasti mydlom a vodou. Pri práci s
prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte vdýchnutiu pár, sprejov a hmly a kontaktu s pokožkou a očami. Ak je
kontaminácia vzduchu nad prijateľnou úrovňou, použite schválené dýchacie prístroje. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch
bez adekvátneho vetrania a / alebo dýchacích prístrojov. Môže byť potrebná mechanická alebo miestna odsávacia ventilácia.
Dodržujte prípustné hodnoty koncentrácií a intenzít. Pri používaní chemických prípravkov dodržiavajte všeobecne uznávané
opatrenia. Pred vstupom do jedálne si vyzlečte kontaminovaný odev a ochranné vybavenie. Osobné ochranné prostriedky
nájdete v časti 8. Vždy uchovávajte v nádobách, ktoré zodpovedajú materiálu pôvodného obalu. Musia byť dodržané zákonné
bezpečnostné a bezpečnostné opatrenia. Chráňte pred slnečným žiarením.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Podmienky skladovania
Nádoby vždy tesne uzavrite. Skladujte iba v dobre vetraných priestoroch. Skladujte vo zvislej polohe. Chráňte pred fyzickým
poškodením a / alebo trením. Aerosólová nádoba nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo teplotám nad 50
° C. Zabráňte hromadeniu elektrostatických nábojov.
Uchovávajte mimo dosahu nekontrolovaných plameňov, iskier a zdrojov tepla. Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
Držte mimo dosahu detí. Pary sú ťažšie ako vzduch. Pary môžu so vzduchom vytvárať výbušnú zmes.
Odporúčania pre skladovú oblasť
Studené a dostatočne vetrané.
7.3. Špecifické konečné použitie (-ia)
Okrem použití uvedených v časti 1.2 nie sú stanovené žiadne ďalšie použitia.



Časť 8. Kontroly expozície / osobná ochrana
8.1 Kontrolné parametre
Prípustné koncentrácie v pracovnom prostredí:

Č. CAS Názov látky NDS mg / m ³ NPK v mg / m ³ NDSP s
mg / m ³

67-64-1 Acetón 600 1800 ----

123-86-4 Butylacetát 240 720 ----

111-76-2 2-butoxyetanol 98 200 ----
71-36-3 Butan-1-ol 50 150 ----

110-19-0 Izobutylacetát 240 720 ----

67-63-0 Propan-2-ol 900 1200 ----

1330-20-7 Xylén 100 200 ----

100-41-4 Etylbenzén 200 400 ----

108-65-6 2-metoxy-
1-metyletylacetát

260 520 ----

110-82-7 Cyklohexán 300 1000 ----
Základy práva
Nariadenie ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 12. júna 2018 o maximálnych prípustných koncentráciách a intenzitách
faktorov škodlivých zdraviu v pracovnom prostredí (Journal of Laws 2018, položka 1286). Orientačné limity rizika práce pri
práci pre chemické látky v Spoločenstve.

Č. CAS Názov látky
Limitné hodnoty

Komentáre 
(5)

Osem hodín 
(1)

Krátkodobé 
(2)

mg /

m ³ 
(3) ppm 

(4) mg / m ³
(3)

ppm 
(4)

67-64-1 Acetón 1210 500 - - -

68476-40-4 Uhľovodíky, C3-4 1900 800 - - -

111-76-2 2-butoxyetanol 98 dvadsať 246 50 koža

1330-20-7 Xylén 221 50 442 100 koža

100-41-4 Etylbenzén 442 100 884 200 koža

108-65-6 2-metoxy-
1-metyletylacetát

275 50 550 100 koža

110-82-7 Cyklohexán 700 200 - - -
(1) 

Označené alebo vypočítané vzhľadom na osemhodinové časovo vážené priemerné referenčné obdobie.
(2) 

Limitná hodnota, nad ktorou by nemalo dôjsť k expozícii a ktorá súvisí s pätnásťminútovým obdobím, ak nie je uvedené
inak.
(3) 

mg / m3: miligram na meter kubický vzduchu pri 20 ° C a stlačte. 101,3 kPa.
(4) 

ppm: podiel chemickej zlúčeniny na milión objemových dielov vzduchu (ml / m3).
(5) 

Keď je limit pracovného rizika identifikovaný ako „koža“, znamená to potenciál významného absorpcie zlúčeniny pokožkou.



Základy práva
SMERNICA KOMISIE 2000/39 / ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam indikatívnych limitov vonkajšieho
expozície pri práci v súvislosti s vykonávaním smernice Rady 98/24 / EHS o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred
rizikami spojenými s chemické látky na pracovisku
(Journal of Laws UE L 142 zo 16. júna 2000, v platnom znení).
Acetón

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba mg /
kg telesnej
hmotnosti / deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 1210 186

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové
efekty

- - -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - 2420 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 62 200 62
Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové
efekty

- - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym
účinkom

- - -

Uhľovodíky, C3-4

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba mg /
kg telesnej
hmotnosti / deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 2.21 23.4

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové
efekty

- - -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty - 0,0664 -

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové
efekty

- - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym
účinkom

- - -

Butylacetát

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba mg /
kg telesnej
hmotnosti / deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 480 -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové
efekty

- 960 -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - 480 -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - 960 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty - 102,34 -

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 859,7 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - 102,34 -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - 859,7 -
2-butoxyetanol

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 98 125

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 1091 89

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -



Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - 246 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 6.3 59 75

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty 26.7 426 89

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - 147 -
Butan-1-ol

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - - 153,5

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - 310 -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky
-

- -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 3,125 - -

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - 55 -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - - -
Izobutylacetát

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 480 -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 960 -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - 480 -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - 960 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty - 102,34 -

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 859,7 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - 102,34 -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - 859,7 -
Rozvetvené alkylestery kyseliny benzoovej, C9-11, bohaté na C10

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 181 206

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 15,48 53 29

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - - -
Propan-2-ol

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 500 888

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 26 89 319

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - - -
Xylén



DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 77 180

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 289 -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - 289 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 1.6 14.8 108

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 174 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - 174 -
Etylbenzén

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 77 180

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - 293 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 1.6 15 -

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - - -
2-metoxy-1-metyletylacetát

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 275 153,5

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - - -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 1,67 33 54,8

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - - -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - - -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - - -
Cyklohexán

DNEL (prijateľná úroveň bez účinku ) Spotreba
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Vdýchnutie

mg / m 
3

Dermálne
mg / kg
telesnej
hmotnosti /
deň

Pracovník - Účinky systému dlhodobej expozície - 700 2016

Pracovník - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 700 -

Pracovník - dlhodobé pôsobenie, lokálne efekty - 700 -

Pracovník - Krátkodobá expozícia Lokálne účinky - 700 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Systémové efekty 59,4 206 1186

Spotrebiteľ - Krátkodobá expozícia Systémové efekty - 412 -

Spotrebiteľ - Dlhodobá expozícia Lokálne efekty - 206 -

Spotrebiteľ - krátkodobé vystavenie miestnym účinkom - 412 -
8.2 Kontroly expozície
Pri práci dávajte pozor, aby sa zmes nedostala na podlahu, pokožku a oči. Pri práci nejedzte a nefajčite.
Môže sa používať za normálnych podmienok použitia a adekvátneho vetrania (lokálne odsávanie / všeobecná výmena
vzduchu). Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev, ktorý musíte pred ďalším použitím vyčistiť.
Pri absencii ďalších odporúčaní by sa mali dodržiavať platné pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti.
Minimalizujte riziko expozície vdýchnutím.
Kontroly expozície na pracovisku
Technické riešenia: V miestnosti, kde je zmes skladovaná a / alebo používaná, zaistite dostatočné vetranie.
Osobná ochrana



Hygienické opatrenia: Pri práci nejedzte a nepite. Pred
prestávkami a po práci si umyte ruky.
Uchovávajte mimo dosahu jedla a nápojov.
Kontaminovaný, nasiaknutý odev ihneď vyzlečte.
Vyhnite sa dlhšiemu a / alebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Pred
ďalším použitím vyperte kontaminovaný pracovný odev.
Ak sa pokožka znečistí, ihneď ju umyte mydlom a vodou. NEFajčite v
PRACOVNOM OBLASTI!
Ochrana dýchania: V prípade nedostatočného vetrania použite vhodné dýchacie zariadenie, napríklad masky s
absorbérom typu A, izolačný prístroj dýchacích ciest, CEN / FFP-2 (S) alebo CEN / FFP-3 (S).
V prípade práce v uzavretých priestoroch, nedostatočného obsahu kyslíka vo vzduchu, veľkých nekontrolovaných emisií
alebo iných okolností, keď maska s absorbérom neposkytuje dostatočnú ochranu, použite dýchací prístroj s nezávislým
prívodom vzduchu.
Ochrana očí / tváre: Pri manipulácii s veľkým množstvom zmesi noste ochranné okuliare. Ak existuje
riziko rozstrekovania produktu, noste ochranné okuliare alebo masku.
Ochrana očí: tesné ochranné okuliare, aby sa zabránilo expozícii striekancom. Ochranné okuliare
(ochranné okuliare EN 166).
Ochrana pokožky
Ochrana rúk: Používajte ochranné rukavice.
Ochranné rukavice by mali byť zvolené podľa požiadaviek pracoviska.
Vhodnosť použitia na danom pracovisku by mala byť dohodnutá s výrobcom ochranných rukavíc.
Údaje sú založené na vlastnom výskume, informáciách obsiahnutých v literatúre a informáciách poskytnutých
výrobcami rukavíc alebo sú odvodené ako analogický záver z podobných výrobkov.
Všimnite si toho, že pri praktickom použití závisí denný čas používania chemických ochranných rukavíc od mnohých
faktorov (napr. Teploty, mechanického namáhania materiálu rukavíc), a preto môže byť výrazne kratší ako čas prieniku
určený v súlade s EN 374.
Používajte nepriepustné ochranné rukavice odolné voči produktu (napr. PVC, neoprén, guma) s hrúbkou asi 0,5 - 1 mm a
dobou odolnosti proti prepichnutiu> 480 minút.
Odporúča sa pravidelne meniť rukavice a ihneď ich vymeniť, ak sú na nich známky opotrebovania, poškodenia (trhliny, diery)
alebo zmeny vzhľadu (farba, pružnosť, tvar).
Ochrana tela: Odolný chemický ochranný odev, ktorý zabraňuje častému alebo dlhodobému kontaktu s pokožkou,
napríklad z bavlny, gumy, PVC alebo Vitonu.
Obmedzenie a kontrola environmentálnej expozície: Pozrite časti 6 a 7.

Oddiel 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vlastnosti Parametre

Vzhľad Aerosól

Farba červená, šedá, biela, čierna

Vôňa Charakteristické

Prahová hodnota zápachu Neurčitý

pH Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota topenia / bod tuhnutia Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Počiatočná teplota varu a rozmedzie varu Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Bod vzplanutia <0 ° C

Rýchlosť odparovania Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Horľavosť Horľavosť tuhých látok / plynov <-60 ° C

Horný / dolný limit horľavosti alebo výbušný horný / dolný limit Nižší 1,8% obj .; horný 9,5% obj.

Tlak vodnej pary 4,5 baru +/- 0,5 20 ° C

Hustota pár > 1 (vzduch = 1)

Relatívna hustota 0,95 +/- 0,05

Rozpustnosť čiastočné (vo vode)

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

teplota samovznietenia > 400 ° C

Teplota rozkladu Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Viskozita Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Výbušné vlastnosti Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Oxidačné vlastnosti Nie sú k dispozícii žiadne údaje



9.2 Ďalšie informácie Tlak
(výbuch): 16-20 bar Tlak
(deformácia): 15 bar
Prchavé organické zlúčeniny - VOC = 600 g / l

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Tepelný rozklad: Pri správnom použití nedochádza. Žiadne nebezpečné reakcie, pokiaľ sú dodržané odporúčania pre
skladovanie a manipuláciu. Pozri časť 10.3.
10.2. Chemická stabilita
Produkt je za normálnych podmienok (teploty) použitia stabilný.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Nebezpečenstvo výbuchu nádoby pri teplotách nad 50 ° C.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Zabráňte  vytváraniu  elektrostatických nábojov.  Vyhnite  sa  vysokým teplotám,  plameňom a iným zdrojom vznietenia.
Nevystavujte vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Teploty nad 50 ° C 10.5 Nekompatibilné materiály
Zabráňte kontaktu s horľavými materiálmi.
Zmes sa môže vznietiť.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Pri správnom použití neexistujú žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

ODDIEL 11. Toxikologické informácie
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch Akútna
toxicita: zmes - údaje nie sú k dispozícii Látky:
Acetón
LD50 5800 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne,
potkan) LC50 55700 ppm (vdýchnutie, potkan, 3
hodiny)
LD50> 7426 mg / kg telesnej hmotnosti
(koža, králik, 24 hodín) LD50> 9,4 ml / kg
hmotnosti (koža, králik, 24 hodín)
Uhľovodíky, C3-4
LC50 520 400 ppm (vdýchnutie, myš, 120 minút)
LC50 1237 mg / L vzduch (vdýchnutie, myš, 120 min)

Butylacetát
LD50 12,2 ml / kg telesnej hmotnosti (orálne,
potkan) LC50> 21 mg / l vzduchu (vdýchnutie,
potkan, 4 hodiny) LD50> 16 ml / kg telesnej
hmotnosti (koža, králik)
2-butoxyetanol
LD50 1746 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne,
myš) LC50 750 ppm (vdýchnutie, myš, 7 h)
LD50 6411 mg / kg telesnej hmotnosti (koža,
morča) Butan-1-ol
LD50 3500 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne, králik,
24 hod.)
Izobutylacetát
LD50 13413 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne,
potkan) LC50> 30 mg / l vzduchu (vdýchnutie,
potkan, 4 hodiny) LD50> 5000 mg / kg telesnej
hmotnosti (koža, králik)
Rozvetvené alkylestery kyseliny benzoovej, C9-11, bohaté na C10
LD50> 5 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne, potkan)
LC50> 3,3 mg / l vzduchu (vdýchnutie, potkan, 4 h)
LD50 2 000 mg / kg telesnej hmotnosti (koža, králik,
24 h)
Propan-2-ol
LD50 5,84 g / kg (orálne, potkan) LD50
16,4 ml / kg telesnej hmotnosti (koža,
králik, 24 hodín) xylén
LD50 4300 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne,
potkan) LC50> 6247 ppm (vdýchnutie, potkan, 4
hodiny) LD50> 5000 mg / kg telesnej hmotnosti
(koža, králik) Etylbenzén
LD50 3500 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne,
potkan) LC0> 400 - 1500 ppm (vdýchnutie,
potkan, 4 hodiny) LD50 17,8 ml / kg telesnej
hmotnosti (koža, králik, 24 hodín)
2-metoxy-1-metyletylacetát
LD50> 10 000 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne,
potkan) LC0> 4345 ppm (vdýchnutie, potkan, 6 h)
LD50> 2000 mg / kg telesnej hmotnosti (koža, potkan, 24 hodín)
Cyklohexán
LD50> 5 000 mg / kg telesnej hmotnosti (orálne,
potkan) LD50> 5 000 mg / kg telesnej hmotnosti
(orálne, králik) LC50> 5540 ppm (vdýchnutie,
potkan, 4 h)
LC50> 32880 mg / m³ vzduch (vdýchnutie, potkan, 4



hodiny) LD50> 2000 mg / kg telesnej hmotnosti (koža,
králik)
Akútna toxicita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Poleptanie / podráždenie pokožky: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí: Dráždi oči
Senzibilizácia dýchacích ciest alebo pokožky: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Mutagenita zárodočných buniek: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Karcinogenita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Reprodukčná toxicita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Toxický účinok na cieľové orgány - jednorazová expozícia: môže spôsobiť ospalosť alebo závrat
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie
splnené
Aspiračná nebezpečnosť: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené Informácie
o pravdepodobných spôsoboch expozície:
Vdýchnutie
Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.
Spotreba
Pri požití môže spôsobiť nevoľnosť. Môže spôsobiť bolesť brucha (bolesť žalúdka) a vracanie. Môže spôsobiť
nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty a intoxikáciu.
Kontakt s pokožkou
Kontakt môže spôsobiť začervenanie, podráždenie a suchú pokožku.
Kontakt s očami
Podráždenie očí a slizníc, začervenanie, slzenie, pálenie.

ODDIEL 12. Ekologické informácie
Všeobecné rady : Prijmite správnu pracovnú prax, aby sa zmes nedostala do životného prostredia.
Dodržiavajte platné právne predpisy o ochrane vody a pôdy pred znečistením. 12.1 Toxicita
Toxicita zmesi: údaje nie sú k dispozícii
Vodné prostredie:
Acetón
Akútna toxicita (ryby, Pimephales promelas) LC50 (96h) 6210 mg / l
Akútna toxicita (bezstavovce, perloočka, Daphnia pulex) (48 h) LC50 8800 mg / l Chronická
toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (28d) NOEC 2212 mg / l
Chronická toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (28d) NOEC> 1106 <2212 mg / l
Chronická toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (28d) LOEC 2212 mg / l Toxicita (riasy,
Anabaena cylindrica) (14d) EC50 2844 mg / l
Uhľovodíky, C3-4
Akútna toxicita (pre ryby) (96 h) LC50 24,11 mg /
l Akútna toxicita (dafnie) (48 h) LC50 14,22 mg / l
Toxicita (pre riasy) (96 h) EC50 7,71 mg / l
Butylacetát
Akútna toxicita (ryby, Pimephales promelas) EC50 (96 h) 18 mg / l Akútna
toxicita (bezstavovce, Daphnia sp.) (48 h) EC50 44 mg / l Toxicita (riasy,
Desmodesmus subspicatus) (72 h) EC50 674,7 mg / l
2-butoxyetanol
PNEC 8,8 mg / l
Akútna toxicita (ryby, Oncorhynchus mykiss) LC50 (96h) 1474 mg / l
Chronická toxicita (ryby, Danio rerio) NOEC (21 d)> 100 mg / l
Akútna toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) EC50 (48 h) 1550 mg / l
Chronická toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) NOEC (21 d) 100 mg / l
Toxicita (riasy, Pseudokirchnerella subcapitata) EC50 (72 h) 911 mg /NS
Butan-1-ol
Akútna toxicita (ryby, Pimephales promelas) (96 h) LC50 1376 mg / l
Akútna toxicita (ryby, Pimephales promelas) (6 h) NOEC 519 mg / L
Akútna toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) EC50 (48h) 1328 mg / l Akútna
toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) NOEC (48h) 415 mg / l Chronická
toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) NOEC (21d) 4,1 mg / L Chronická
toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) EC50 (21d) 18 mg / l Toxicita (riasy,
Pseudokirchnerella subcapitata) NOAEC (96 h) 129 mg / l
Toxicita (riasy, Pseudokirchnerella subcapitata) EC50 (96h) 225 mg / L
Izobutylacetát

Akútna toxicita (ryby, Oryzias latipes) LC50 (96 h) 17 mg / l Akútna
toxicita (ryby, Leuciscus idus melanotus) LC50 (48 h) 101 mg / l Akútna
toxicita (ryby, Leuciscus idus) LC50 (48 h) 190 mg /NS
Akútna toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) EC50 (48 h) 25 mg / l
Chronická toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) (21d) EC50 34 mg / l
Chronická toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) (21d) NOEC 23 mg / L
Toxicita (riasy , Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC (72h) 95 mg / L
Toxicita (riasy , Pseudokirchnerella subcapitata) EC50 (72h) 370 mg / l



Rozvetvené alkylestery kyseliny benzoovej, C9-11, bohaté na C10 Akútna
toxicita (ryby, Oncorhynchus mykiss) LC50 (96h)> 6,5 mg / l Chronická toxicita
(ryby, Pimephales promelas) (28d) LC50> 0,047 mg / l Chronická toxicita (ryby,
Pimephales promelas) ( 14 d) NOEC 0,047 mg / l Chronická toxicita (ryby,
Pimephales promelas) LOEC> 0,047 mg / l
Akútna toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (48 h) EC50> 0,014 mg / l
Toxicita (riasy , Pseudokirchnerella subcapitata) (72 h) EC50> 0,068 mg / L Toxicita
(riasy , Pseudokirchnerella subcapitata) (72 h) NOEC 0,068 mg /NS
Propan-2-ol
Akútna toxicita (ryby, Pimephales promelas) (96 h) LC50 10 000 mg / l
Akútna toxicita (sladkovodné bezstavovce; Daphnia magna) (24 h) LC50> 10 000 mg / l
Xylén
PNEC (voda) 0,327 mg / l
Akútna toxicita (ryby, Oncorhynchus mykiss) LC50 (96h) 2,6 mg / l Akútna
toxicita (ryby, Bryconamericus iheringii) LC50 (96h) 9,94 mg / L Chronická
toxicita (ryby, Oncorhynchus mykiss) NOEC (56d)> 1, 3 mg / L Akútna toxicita
(bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) IC50 (24 h) 1 mg / l
Chronická toxicita (bezstavovce, kôrovce, Ceriodaphnia dubia) NOEC (5d) 1,17 mg / l
Toxicita (riasy , Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC (73 h) 0,44 mg / l
Toxicita (riasy , Pseudokirchnerella subcapitata) EC50 (73h) 4,36 mg / l
Etylbenzén
Akútna toxicita (ryby, Menidia menidia) (24 h) LC50 7 mg / L Akútna
toxicita (ryby, Menidia menidia) (48 h) LC50 6,4 mg / L Akútna toxicita
(ryby, Menidia menidia) (72 h) LC50 5,8 mg / L Akútna toxicita (ryby,
Menidia menidia) (96 h) LC50 5,1 mg / l Akútna toxicita (ryby, Menidia
menidia) (96 h) NOEC 3,3 mg / l
Akútna toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (48 h) EC50 1,8 - 2,4 mg / l
Akútna toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (24 h) EC50 2,4 - 2,8 mg / l
Toxicita (riasy, Skeletonema costatum) (24 h) EC50 8 mg / l
Toxicita (riasy, Skeletonema costatum) (48 h) EC50 7,5 mg / l
Toxicita (riasy, Skeletonema costatum) (72 h) EC50 4,9 mg / L
Toxicita (riasy, Skeletonema costatum) (96 h) EC50 7,7 mg / L
Toxicita (riasy, Skeletonema costatum) (96 h) NOEC 4,5 mg / l
2-metoxy-1-metyletylacetát
Akútna toxicita (ryby, Oryzias latipes) (96h) LC50> 100 mg / l Akútna
toxicita (ryby, Oncorhynchus mykiss) (96 h) NOEC 100 mg / l Chronická
toxicita (ryby, Oryzias latipes) (14d) NOEC 47,5 mg / l Chronická
toxicita (ryby, Oryzias latipes) (14d) LC50 63,5 mg / l
Akútna toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (48 h) EC50 373 mg / l Akútna
toxicita (bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (48 h) NOEC 278 mg / l Akútna toxicita
(bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (24 h) EC50 1000 mg / l Chronická toxicita
(bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (21d) NOEC> = 100 mg / l Chronická toxicita
(bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (21d) EC50> 100 mg / l Toxicita (riasy,
Pseudokirchnerella subcapitata) (96h) NOEC> = 1000 mg / l
Toxicita (riasy, Pseudokirchnerella subcapitata) (96h) LOEC> 1000 mg / l
Cyklohexán
Akútna toxicita (ryby, Pimephales promelas) (96 h) LC50 4,53 mg / l Akútna toxicita
(bezstavovce, kôrovce, Daphnia magna) (48 h) EC50 0,9 mg / l Toxicita (riasy,
Pseudokirchnerella subcapitata) (72 h) EC50 3,4 mg / l Toxicita (riasy,
Pseudokirchnerella subcapitata) (72h) NOEC 0,9 mg / L 12.2. Perzistencia a
odbúrateľnosť
Nie sú k dispozícii žiadne údaje
12.3 Bioakumulačný potenciál
Bioakumulačný faktor: žiadne bioakumulačné údaje nie sú
k dispozícii. Rozdeľovací koeficient (n-oktanol / voda):
žiadne údaje 12.4 Mobilita v pôde
Mobilita: Výrobok je čiastočne rozpustný vo vode.
Koeficient adsorpcie / desorpcie: nie sú dostupné
žiadne údaje.
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Zmes nespĺňa kritériá PBT. vPvB: Zmes sa nekvalifikuje ako
vPvB. 12.6 Iné nepriaznivé účinky
Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1 Metódy neutralizácie odpadu
Metódy neutralizácie obsahu balenia:
Zneškodnite / zhodnoťte v súlade s miestnymi / národnými predpismi. Plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov)
obsahujúcich nebezpečné látky - kód 16 05 04 * Nevylievajte do kanalizácie. Neumožňujú
znečistenie povrchových a podzemných vôd. S odpadom by sa malo zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. V prípade
vyliatia zmesi kvapalinu opatrne zozbierajte do uzavretých nádob / nádob pomocou sorbentov na to určených. Výsledný



nebezpečný odpad by mal byť trvalo označený a potom uložený na určenom mieste na mieste zariadenia / zariadenia,
neutralizovaný alebo zhodnotený vo vlastných zariadeniach na základe držaných povolení alebo odovzdaný priamo
oprávnenému príjemcovi odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie .
Vždy, keď je to možné, by sa malo zabrániť tvorbe odpadu alebo ho minimalizovať. Likvidácia tohto výrobku by mala byť
vždy v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia a likvidácii odpadu, ako aj s požiadavkami miestnych úradov.
Rozliaty materiál by sa mal uvoľniť, stiecť / šíriť sa do pôdy alebo prísť do kontaktu s pôdou, povrchovou a podzemnou
vodou, drenážami. Likvidujte prebytočné a nerecyklovateľné výrobky u autorizovaného dodávateľa odpadu.
Metódy likvidácie obalov:
Ani po vyprázdnení neprepichujte a nefajčite.
Kovový obal - kód 15 01 04
Kovové obaly vrátane prázdnych tlakových nádob - kód 15 01 11 *
Zlikvidujte výrobok a jeho obal bezpečným spôsobom. Prázdne nádoby uchovávajú zvyšky produktu. Je potrebné zabrániť
kontaktu materiálu s pôdou, vodnými cestami a drénmi. Po úplnom vyprázdnení môže byť obal doručený na skládku. Odpad z
obalov musí byť recyklovaný. Recyklovať je možné iba dôkladne vyprázdnené obaly. Likvidáciu by mali vykonávať
špecializované spoločnosti, spôsob likvidácie odpadu by mal byť dohodnutý s príslušným oddelením ochrany životného
prostredia. Úplne vyprázdnené nádoby by mali byť odovzdané autorizovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu alebo prázdne
nádoby uložené na skládke. Nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Otvorené nádoby neprepichujte ani nerežte.
Klasifikácia odpadu . Klasifikujte odpad na mieste, kde vzniká, na základe kritérií zahrnutých v
platných predpisoch.
Odpady by sa mali klasifikovať podľa procesu, v ktorom vznikli.
08 01 - Odpady z výroby, prípravy, obehu a používania a zneškodňovania farieb a lakov
08 01 11 * - Odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.
Ďalšie informácie:
Pokiaľ je to možné, výrobok by mal byť znovu použitý.
Právny základ:
Zákon zo 14. decembra 2012 o odpadoch (vestník zákonov z roku 2018, položka 992)
Zákon z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Vestník zákonov z roku 2018, bod 150) Nariadenie ministra
životného prostredia z 9. decembra 2014 o katalógu odpadov (vestník zákonov z roku 2014, bod 1923).

ODDIEL 14. Informácie o doprave
Pozemná

doprava ADR /
RID

Námorná
doprava
IMDG

Letecká doprava
IATA / ICAO

14.1 Číslo OSN
1950 1950 1950

14.2 Správny prepravný názov OSN AEROSOLY AEROSOLY AEROSOLY,
horľavý

14.3 Trieda (-y) nebezpečnosti pre
dopravu

2 2 2

14.4 Obalová skupina - - -

14.5
Nebezpečnosť
pre životné
prostredie

Výrobok nepredstavuje
nebezpečenstvo pre životné

prostredie v súlade s
prepravnými predpismi.

Výrobok nepredstavuje
nebezpečenstvo pre životné

prostredie v súlade s
prepravnými predpismi.

Výrobok nepredstavuje
nebezpečenstvo pre životné

prostredie v súlade s
prepravnými predpismi.

14.6 Špeciálne opatrenia pre
užívateľov

Klasifikačný kód 5F
(palivový plyn)
Kódy obmedzení tunela
(D)
Obmedzené množstvá:
LQ 1L Bezpečnostný
štítok 2.1

Výstražná nálepka 2.1
EmS: 2 - 13

Výstražný štítok 2.1
Lietadlo na prepravu
tovaru: 203

14.7 Hromadná preprava podľa
prílohy II k dohovoru MARPOL a
kódexu IBC Nepoužiteľný

ODDIEL 15. Regulačné informácie
15.1. Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy špecifické pre látku a zmes.
Zákon z 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (konsolidovaný text, Vestník zákonov z roku 2018, bod 143)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii , vyhodnotenie,

Autorizácia a obmedzovanie chemikálií (REACH) a zriadenie Európskej chemickej agentúry, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
1999/45/ES a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernica Rady 76 / 769
/ EHS a smernice Komisie 91/155 / EHS, 93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES (Úradný vestník EÚ L 396 z 30. decembra
2006, s. 1 v znení neskorších predpisov)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a
zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (vestník
zákonov UE L 353 z 31.12.2008 v platnom znení)

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=sk&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.gielda-odpadow.pl/nnkody/0801.html
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=sk&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.gielda-odpadow.pl/nnkody/0801.html
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=sk&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.gielda-odpadow.pl/nnkody/0801.html
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=sk&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.gielda-odpadow.pl/nnkody/0801.html


Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Dz . U. L 132, 29. mája 2015 ).
Korigendum  k  nariadeniu  Komisie  (EÚ)  2015/830  z  28.  mája  2015,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  nariadenie  Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Úradný vestník
Európska únia L 132 z 29. mája 2015)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Vestník zákonov Európskej
únie L. 04 104.1 v platnom znení).
Nariadenie ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 12. júna 2018 o maximálnych prípustných koncentráciách a intenzitách
faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (vestník zákonov 2018, položka 1286)
Nariadenie ministra zdravotníctva z 2. februára 2011 o testoch a meraniach faktorov škodlivých zdraviu v pracovnom prostredí
(vestník zákonov č. 33, položka 166).
Vyhlásenie vlády z 28. mája 2013 o nadobudnutí platnosti dodatkov k prílohám A a B k Európskej dohode o medzinárodnej
cestnej  preprave nebezpečných vecí  (ADR),  vypracované v Ženeve 30.  septembra 1957 (vestník  zákonov z  roku 2013 ,
položka 815)).
Zákon zo 14. decembra 2012 o odpadoch (vestník zákonov z roku 2018, položka 992)
Zákon z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Vestník zákonov z roku 2018, bod 150) Nariadenie ministra
životného prostredia z 9. decembra 2014 o katalógu odpadov (vestník zákonov z roku 2014, bod 1923). Nariadenie ministra
hospodárstva z 21. decembra 2005 o základných požiadavkách na osobné ochranné prostriedky (vestník zákonov č. 259,
položka 2173).
VYHLÁSENIE MINISTERA HOSPODÁRSTVA z 26. mája 2015 o oznámení jednotného znenia vyhlášky ministra hospodárstva o
podrobných požiadavkách na aerosólové výrobky (vestník zákonov z roku 2015, bod 854)
SMERNICA KOMISIE 2000/39 / ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam indikatívnych limitov vonkajšieho
ožiarenia pri práci v súvislosti s vykonávaním smernice Rady 98/24 / EHS o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred
rizikami spojenými s chemické činidlá na pracovisku (Journal of Laws UE L 142 zo 16. júna 2000, v platnom znení).
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

Oddiel 16. Ďalšie informácie
Poznámky: Časť SDS 3,8,13,15,16 bola aktualizovaná
Plný text H-viet:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H222 Mimoriadne horľavý
aerosól.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. H312
Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi pokožku.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Dráždi oči.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže
spôsobiť ospalosť alebo závrat.
H373 Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H400 Veľmi
jedovatý pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Úplný text klasifikácie:
Aerosol 1 Horľavý aerosól, kategória nebezpečnosti 1. Flam. Liq.
2 Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2 Flam. Liq. 3
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3 Flam. Plyn 1
Horľavý plyn, kategória nebezpečnosti 1
Stlačte. Plyn Plyn pod tlakom
Acute Tox. 4 Akútna toxicita, kategória nebezpečnosti 4
Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť, Kategória 1 Eye Irrit. 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2.
Skin Irrit. 2 Dráždi pokožku, kategória nebezpečnosti 2
STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia STOT násobok v rovnakom čase.
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia STOT expozícia jeden. , kategória nebezpečnosti 3,
narkotické účinky.
Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pre vodné prostredie, chronické nebezpečenstvo, kategória 2. IC50 -
koncentrácia, pri ktorej je pozorovaná 50% inhibícia testovaného parametra

LC50 - smrteľná koncentrácia pre 50% výskumnej populácie
LCX - hodnota LC je koncentrácia zlúčeniny vo vdýchnutom vzduchu, ktorá spôsobuje smrť určitého percenta určeného druhu

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=sk&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri%3Duriserv%253AOJ.L_.2017.012.01.0097.01.POL%26toc%3DOJ%253AL%253A2017%253A012%253ATOC
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zvierat po určenom čase vdýchnutia.
LD50 - smrteľná dávka pre 50% výskumnej populácie (stredná smrteľná dávka)
EC50 - účinná koncentrácia pre 50% testovaných osôb, ktoré reagujú na danú dávku a v daný čas ErC50 - letálna
koncentrácia pre 50% testovanej populácie, toxicita pre riasy
ECX - koncentrácia, pri ktorej je pozorovaný X% pokles rastu alebo rýchlosti rastu LL50 -
smrteľná hladina pre 50% exponovanej populácie
EL50 - hladina spôsobujúca nepriaznivý účinok u 50% exponovanej
populácie LC0 - toxická limitná koncentrácia pre bezstavovce
PBT - perzistentný, bioakumulatívny a toxický
vPvB - veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí RID - Predpisy
medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných vecí
IATA - Medzinárodná asociácia leteckej dopravy
ICAO - Technické pokyny pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru NDS - maximálna
prípustná koncentrácia
NDSCh - maximálna prípustná momentálna
koncentrácia NDSP - maximálna prípustná stropná
koncentrácia BCF - faktor biologickej koncentrácie
NOELR / LOELR - štúdia chronickej toxicity najvyššia dávka / najnižšia dávka NOEC -
najvyššia koncentrácia látky, pri ktorej nie sú pozorované žiadne účinky
DNEL - Odvodená úroveň bez účinku (REACH) - Úroveň bez účinku (REACH)
NOEL (NOEC) - najvyššia dávka alebo koncentrácia toxickej látky, pri ktorej nie sú pozorované žiadne nežiaduce účinky
PNEC - predpokladaná koncentrácia bez účinku (REACH) - predpokladaná koncentrácia bez účinku (REACH) LOEL (LOEC) -
najnižšia dávka alebo koncentrácia látky, pri ktorej boli pozorované prvé nepriaznivé účinky
NOAEL - najvyššia dávka alebo koncentrácia látky, pri ktorej nie je počas vykonaných testov možné zistiť škodlivú zmenu.
LOAEL - najnižšia dávka alebo koncentrácia látky, pri ktorej je v priebehu realizovaného výskumu zaznamenaná škodlivá
zmena
EINECS - Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok - Európsky zoznam existujúcich
komerčných chemických látok
ELINCS - Európsky zoznam oznámených chemických látok
CAS - Služba Chemical Abstracts - Služba Chemical Abstracts mg / kg
telesnej hmotnosti / deň - mg / kg telesnej hmotnosti / deň - mg / kg
telesnej hmotnosti / deň Zmes klasifikovaná metódou výpočtu.
Informácie vychádzajú zo súčasného stavu našich znalostí a skúseností. Karta bezpečnostných údajov popisuje výrobok s
ohľadom na bezpečnostné požiadavky. Tieto informácie však nepredstavujú záruku vlastností výrobku.
Vyššie uvedené informácie vychádzajú z aktuálne dostupných údajov charakterizujúcich produkt a skúsenosti
a znalosti výrobcu v tejto súvislosti. Nepredstavujú popis kvality výrobku ani prísľub konkrétnych vlastností. Malo by sa s nimi
zaobchádzať ako s pomôckou pre bezpečné postupy prepravy a skladovania
a používanie výrobku. To nezbavuje používateľa zodpovednosti za nesprávne použitie vyššie uvedených informácií
a za dodržiavanie všetkých zákonných noriem v tejto oblasti.


