
 

Ary-Amin C 
Bezpečnostní List  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878 
Datum vydání: 27. 1. 2021   Verze: 1.0 

  

 

   

27. 1. 2021 (Datum vydání) CS (český) 1/11 
 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 

Forma výrobku : Směs 
Název : Amino-acids 
Obchodní název : Ary-Amin C 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 
Kategorie hlavního použití : Profesionální použití 
Spec. průmyslového/profesionálního použití : Fertiliser with biostimulant effect/Biostimulant 

1.2.2. Nedoporučené použití 
Omezení použití : Důvody proti použití nejsou známy 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 H412   
Plné znění vět H: viz oddíl 16 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí 
Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] 
Signální slovo (CLP) : - 
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. 

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 - Používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochranné rukavice. 
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. 
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v 
souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. 

2.3. Další nebezpečnost 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

Dodavatel 
Arysta LifeScience SAS 
BP 80 - Route d'Artix 
64150 Nogueres - FRANCE 
T +33 5 59 60 92 92 - F +33 5 59 60 92 99 
sds.info@upl-ltd.com 

Výrobce 
Dadelos Agrosolutions, S.L.U. 
Paseo de Ruzafa, 20, ESC, 1  - 4° 
Valencia - Spain 
T (34) 963 620 701 

mailto:sds.info@upl-ltd.com
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

Nevztahuje se 

3.2. Směsi 

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP) 

Dusičnan hořečnatý (Číslo CAS) 10377-60-3 
(Číslo ES) 233-826-7 
(REACH-č) 01-2119491164-38 

1 – 10 Ox. Sol. 3, H272 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 

síran manganatý 
látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity 
Společenství pro pracovní prostředí 

(Číslo CAS) 7785-87-7 
(Číslo ES) 232-089-9 
(Indexové číslo) 025-003-00-4 
(REACH-č) 01-2119456624-35 

1 – 2,5 Eye Dam. 1, H318 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 2, H411 

síran zinečnatý, hydrát (mono-, hexa- a heptahydrát) (Číslo CAS) 7446-19-7 
(Číslo ES) 231-793-3 
(Indexové číslo) 030-006-00-9 
(REACH-č) 01-2119474684-27 

1 – 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
(ATE=500 mg/kg bodyweight) 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

(ethylenedioxy)dimethanol (Číslo CAS) 3586-55-8 
(Číslo ES) 222-720-6 

0 – 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
(ATE=500 mg/kg bodyweight) 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

Plné znění H-vět viz Oddíl 16 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Postiženého 
přemístěte na klidné místo na čerstvém vzduchu a v případě nutnosti přivolejte lékaře. 
Pokud postižená osoba nedýchá, zahajte umělé dýchání. 

První pomoc při styku s kůží : Odstraňte kontaminovaný oděv. Jako preventivní opatření omyjte vodou a mýdlem. 
Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla. Pokožku omyjte velkým množstvím vody. 

První pomoc při styku s okem : Začněte ihned oplachovat velkým množstvím vody, i pod očními víčky. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Jako prevenci propláchněte oči vodou. 

První pomoc při požití : Při náhodném požití přivolejte ihned lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, 
volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/účinky : Delší nebo opakovaný kontakt s kůží nebo sliznicí vede k dráždivým symptomům jako je 
zarudnutí, tvorbě puchýřů, zapálení kůže atd. Vdechování kapek přenášených vzduchem 
nebo aerosolů může způsobit podráždění dýchacích cest. Může vyvolat alergickou reakci. 

Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Podráždění očí. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. 
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : Prášek. Oxid uhličitý (CO2). V případě rozsáhlého požáru: Pěna odolná vůči alkoholu. 
Vodní mlha. Vodní mlha. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 
produkty 

: Při hoření vzniká hustý černý dým. Při tepelném rozkladu vznikají: Oxidy uhlíku (CO, CO2). 
Rozkladné produkty mohou být zdraví nebezpečné. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Protipožární opatření : Nádoby vystavené žáru ochlazujte vodní mlhou. Uchovávejte na návětrné straně. 
Ochrana při hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací přístroj. 

Ochrana celého těla. 
Další informace : Zabraňte pronikání vody z hašení do kanalizace nebo vodních toků. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Plány pro případ nouze : Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Používání osobních ochranných 

pomůcek viz bod 8. Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné 
prostředky“. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do 
veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro uchovávání : Rozlitou tekutinu nechte vstřebat do absorbujícího materiálu. Před likvidací uchovávejte ve 
vhodných uzavřených nádobách. 

Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte vstřebat do absorbujícího materiálu. Kontaminovanou plochu je 
třeba ihned vyčistit pomocí vhodného dekontaminačního prostředku. 

Další informace : Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Pokyny k likvidaci po vyčištění viz bod 13. Další informace viz oddíl 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Používejte osobní ochranné pomůcky. Nádobu 
nevyprazdňujte pod tlakem. Uchovávejte v původních nádobách. 

Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zacházejte s výrobkem podle 
zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než 
opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem. Při 
používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy 
umyjte ruce. 
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7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladovací podmínky : Skladujte v souladu s místními předpisy. Řiďte se pokyny na štítku. Skladujte na suchém a 
dobře větraném místě. Nekuřte. Skladujte na místě, na které mají přístup pouze povolané 
osoby. Otevřené obaly je nutné znovu řádně zavřít a uchovávat nastojato, aby z nich látka 
nemohla unikat. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

Nekompatibilní látky : Oxidační činidla. Silné kyseliny. Silné zásady. 
Skladovací teplota : 5 – 35 °C 
Zdroje tepla a vznícení : Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte mimo zdroje vznícení. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.4. DNEL a PNEC 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.5. Riziková pásma (Control banding) 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1. Vhodné technické kontroly 

Vhodné technické kontroly: 
Zajistěte dostatečné větrání. Zajistěte dobré větrání na pracovišti. 

8.2.2. Osobních ochranných prostředků 
Symbol(y) osobních ochranných prostředků: 

  
 
8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje 
 

Ochrana očí: 

Používejte ochranné pomůcky na oči. Ochranné brýle 

 
8.2.2.2. Ochrana kůže 
 

Ochrana kůže a těla: 

Bezpečná obuv. EN ISO 13287. EN ISO 20347 

 
8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích 
 

Ochrana cest dýchacích: 

Při používání v běžných podmínkách není nutná ochrana dýchacích cest 
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8.2.2.4. Tepelné nebezpečí 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí 

Omezování a sledování expozice životního prostředí: 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalina 
Barva : hnědý. 
Zápach : Charakteristická. 
Práh zápachu : Není k dispozici 
Bod tání / rozmezí bodu tání : Nevztahuje se 
Teplota tuhnutí : Není k dispozici 
Bod varu : Není k dispozici 
Hořlavost : Nevztahuje se 
Omezené množství : Není k dispozici 
Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL) : Není k dispozici 
Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL) : Není k dispozici 
Bod vzplanutí : > 60 °C 
Teplota samovznícení : Není k dispozici 
Teplota rozkladu : Není k dispozici 
pH : 4 – 6 (100 %) 
Viskozita, kinematická : Není k dispozici 
Rozpustnost : Není k dispozici 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Není k dispozici 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Nevztahuje se 
Tlak páry : Není k dispozici 
Tlak páry při 50 °C : Není k dispozici 
Hustota : Není k dispozici 
Relativní hustota : 1,24 
Relativní hustota par při 20 °C : Není k dispozici 
Velikost částic : Nevztahuje se 
Rozložení velikosti částic : Nevztahuje se 
Tvar částic : Nevztahuje se 
Poměr stran částic : Nevztahuje se 
Agregační stav částic : Nevztahuje se 
Aglomerační stav částic : Nevztahuje se 
Specifická povrchová plocha částice : Nevztahuje se 
Prašnost částic : Nevztahuje se 

9.2. Další informace 

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilní za běžných podmínek používání. 
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10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Zabraňte styku s: Zásady. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Zásady. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Za určitých teplotních a tlakových podmínek: uvolňují se korozivní plyny/výpary. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno (Chybějící údaje) 
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno (Chybějící údaje) 
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno (Chybějící údaje) 
 

Ary-Amin C  
LD50, orálně, potkan > 2000 mg/kg OECD 423 

LD50, dermálně, potkan > 2000 mg/kg OECD 402 

 

Dusičnan hořečnatý (10377-60-3) 
LD50, orálně, potkan 5440 mg/kg (National Institue of Health (NIH), USA, Technical Database Services (TDS), 

New York, 2009) 

 
žíravost/dráždivost pro kůži : (metoda OECD 439) (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna) 

pH: 4 – 6 (100 %) 
Vážné poškození očí / podráždění očí : (metoda OECD 438) (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna) 

pH: 4 – 6 (100 %) 
Doplňkové informace : Izolované kuří oko (ICE) 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno ((metoda OECD 442B). Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro 

klasifikaci splněna) 
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno (Chybějící údaje) 
Karcinogenita : Neklasifikováno (Chybějící údaje) 
 
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno (Chybějící údaje) 
 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice 

: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna) 

 

Dusičnan hořečnatý (10377-60-3) 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice 

Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit podráždění dýchacích cest.  

 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice 

: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna) 

 

síran manganatý (7785-87-7) 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice 

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

 
Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno (Chybějící údaje) 
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11.2. Informace o další nebezpečnosti 

11.2.1. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

11.2.2 Další informace 
Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a 
příznaky 

: Repeated or prolonged contact with the product may lead to removal of natural fats from the 
skin resulting in non-allergic contact dermatitis and absorption through the skin,Vystříknutí 
tekutiny do očí může způsobit podráždění a vratné místní poškození 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Ekologie – všeobecné : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 
(akutní) 

: Neklasifikováno 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 
(chronickou) 

: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Není snadno rozložitelné 
 

Ary-Amin C  
ErC50 řasy 13,5 mg/l 72h, Pseudokirchneriella subcapitata 

LD50, Apis mellifera (včela medonosná), Akutní, 
orálně 

> 100 µg/bee (OECD 213) 

LD50, Apis mellifera (včela medonosná), Akutní, 
Dermálně 

> 100 µg/bee (OECD 214) 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Ary-Amin C  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) Nevztahuje se 

12.4. Mobilita v půdě 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.7. Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Metody nakládání s odpady : Nevylévejte do kanalizace ani do vodních toků. Likvidujte v souladu s platnými místními 
předpisy. Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené 
sběrem odpadu. 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

V souladu s ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. UN číslo nebo ID číslo 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

14.4. Obalová skupina 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

Nejsou dostupné žádné doplňující informace 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Pozemní přeprava 
Nevztahuje se 
Doprava po moři 
Nevztahuje se 
Letecká přeprava 
Nevztahuje se 
 

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 

Nevztahuje se 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

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

15.1.1. Předpisy EU 
Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII 
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH 
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných 
chemických látek. 
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách 

Nařízení 2012/18/EU (SEVESO III) 
Seveso Doplňkové informace : Nevztahuje se 

15.1.2. Národní předpisy 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti 
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ODDÍL 16: Další informace 

Označení změn: 

Oddíl Změněná položka Změna Poznámky 

 Nahrazuje Přidáno  

 Datum revize Upraveno  

 Skin corrosion/irritation - comment Přidáno  

 Serious eye damage/irritation - 
comment 

Přidáno  

2.1 Klasifikace podle nařízení (ES) 
č.1272/2008 (CLP) 

Upraveno  

2.2 Pokyny pro bezpečné zacházení 
(CLP) 

Upraveno  

2.2 Standardní věty o nebezpečnosti 
(CLP) 

Upraveno  

3 Složení/informace o složkách Upraveno  

4.1 První pomoc při požití Upraveno  

4.1 První pomoc při kontaktu s okem Upraveno  

4.1 První pomoc při kontaktu s kůží Upraveno  

4.1 První pomoc při vdechnutí Upraveno  

5.1 Vhodné hasicí prostředky Upraveno  

6.1 Plány pro případ nouze Přidáno  

6.1 Ochranné prostředky Upraveno  

6.2 Opatření na ochranu životního 
prostředí 

Upraveno  

6.3 Další informace Přidáno  

6.3 Způsoby čištění Upraveno  

6.4 Odkaz na jiné oddíly (8, 13) Upraveno  

7.1 Hygienická opatření Upraveno  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Upraveno  

7.2 Skladovací podmínky Upraveno  

8.2 Omezování a sledování expozice 
životního prostředí 

Přidáno  

8.2 Ochrana očí Upraveno  

8.2 Vhodné technické kontroly Upraveno  

9.1 Relativní hustota Upraveno  

9.1 pH Upraveno  

11.1 Důvod pro neklasifikování Přidáno  

11.1 Doplňkové informace Přidáno  

11.1 LD50, orálně, potkan Přidáno  

11.1 LD50, dermálně, potkan Přidáno  

11.1 Důvod pro neklasifikování Upraveno  

12.1 Další ekotoxikologické informace Přidáno  
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12.1 ErC50 (řasy) Přidáno  

12.1 Ekologie – všeobecné Přidáno  

13.1 Metody nakládání s odpady Upraveno  

 

Zkratky a akronymy: 

DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží 

IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí 

IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka 

vPvB Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních 

LD50 Letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka) 

 

Úplné znění vět H a EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 

Ox. Sol. 3 Oxidující tuhé látky, kategorie 3 

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

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

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky 

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest 

H272 Může zesílit požár; oxidant. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H315 Dráždí kůži. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 

Aquatic Chronic 3 H412 Na základě údajů ze zkoušek 

Bezpečnostní list (BL), EU 
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Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku. 
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