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1.

Identifikace látky/ směsi a sp olečno sti/podniku

1.1.

Identifikátor výrobku

1.2.

1.3.

Obchodní název

: MAGIC

Chem ický název

: Polyether-Modified Tris iloxane

3.1 / CZ
10.05.2020
10/17/2020
1 / 10

Příslušná určená použit í látky nebo směsi a nedoporučená použ ití
Relevantní
identifikováni použití

: Prům yslové použití

Užití, od kterých s e
odrazuje

: Není znám o.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Firm a

: FINSTAR s.r.o.
Zápy 272
250 01 Zápy

Telefonní

1.4.

: +420 321 741 281

Fax

: +420 321 741 281

E-m ail

: finstar @finstar.eu

Telefonní číslo pro naléha vé situace
Toxikologické inform acní s tredis ko (TIS)
+420 224 919 293
+420 224 915 402

2.

Identifikace nebezpečno sti

2.1.

Klasifikace látky nebo směsi
Zařazení podle Nařízení ( ES) č. 1272/2008 [CLP].
Akutní toxicita ( Vdechnutí)
Podráždění očí
Chronická toxicita pro vodní pros tředí

Kategorie 4
Kategorie 2
Kategorie 3

H332
H319
H412

Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

2.2.

Zdraví š kodlivé při vdechování.
Dráždí oči.
Škodlivé pro vodní organizm y, m ůže m ít ve vods tvách dlouhodobě š kodlivý účinek.
Prvky oz načení
Nebezpečí určující
komponenty uváděny
na etiketě

: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[3-[1,3,3,3-tetram ethyl-1[(trim ethylsilyl)oxy]dis iloxanyl]propyl]-w-hydroxy- ; Reg.č. C AS: 67674-67-3

Sym bol(y)

:

s lovo s ignálu

: Varování

Upozornění na
nebezpečí

: H319 - Způs obuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví š kodlivý při vdechování.
H412 - Škodlivý pro vodní organism y, s dlouhodobým i účinky.
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Pokyn pro bezpečné
zacházení (prevence)

: P261 - Zamezte vdechování prachu/dým u/plynu/m lhy/par/aerosolů.
P262 - Zabraňte s tyku s očim a, kůží nebo oděvem .
P273 - Zabraňte uvolnění do životního pros tředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice a pros tředek k ochraně očí/ obličeje.

Pokyn pro bezpečné
zacházení (reakce)

: - Pokud s e necítíte dobře, volejte TOXIK OLOGICKÉ S TŘ EDISKO / pohotovos tního
lékaře.

Další nebezpečnost
žádné nejs ou znám é

3.

Složení/informace o složkách
Polyether-modified polys iloxane

3.1.

Látky
Údaje o součástech / Nebezpečné složky podle nařízení EU- CLP ( označování nebezpečných látek) ( ES)
č. 1272/2008
Chem ický název

Poly(oxy-1,2-ethanediyl),
a-[3-[1,3,3,3-tetramethyl1[(trim ethylsilyl)oxy]dis ilox
anyl]propyl]-w-hydroxy-

Reg.č. CAS
Č.EC
Reg.č. REACH
67674-67-3
614-100-2

Koncentrace

Klas ifikace

>= 75 % - <= 100 %

H332, 4 , Acute To x.
H412, 3 , Aquatic Chronic
H319, 2 , Eye Irrit.

Údaje o součástech / Nebezpečné složky podle směrnice 67/548ES nebo směrnice 1999/45/ES
Chem ický název

Poly(oxy-1,2-ethanediyl),
a-[3-[1,3,3,3-tetramethyl1[(trim ethylsilyl)oxy]dis ilox
anyl]propyl]-w-hydroxy-

Reg.č. CAS
Č.EC Reg.č.
REACH
67674-67-3
614-100-2

Koncentrace

Klas ifikace

>= 75 % - <= 100 %

Xn; R20, R36, R52/53

texty s ouborů H- viz kapitola 16
Texty R-vět viz kapitola 16
3.2.

Směsi

4.

Pokyny pr o první pomoc

4.1.

Popis pr vní pomoci

4.2.

Vš eobecné pokyny

: Zaš piněný, napuš těný oděv okam žitě s vléct.

Vdechnutí

: Pos tarat s e o čers tvý vzduch.
Při potížích při vés t k lékařs kém u ošetření.

Styk s kůží

: Při dotyku s pokožkou um ýt vodou a m ýdlem .
Při potížích s i vyžádat radu lékaře.

Zas ažení očí

: Při dotyku s očim a, důkladně hojně vodou proplachovat. Při přetr vávajících potížích
s e poradit s lékařem .

Požití

: Ús ta důkladně proplachovat vodou.
Při potížích s i vyžádat radu lékaře.

Nejdůležitější akutní a opožděné sympt omy a účink y
Sym ptom y
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Pokyn t ýkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Sym ptomaticky oš etřovat.

5.

Opatření pro hašení požáru

5.1.

Hasiva

5.2.

Vhodné has ící
pros tředky

: Pěna, kys ličník uhličitý, has icí práš ek, rozs třikovaný proud vody.

Nevhodné has icí
pros tředky

: plný proud vody

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru s e m ůže uvolnit:
- kys ličník uhelnatý, k ys ličník uhličitý, k ys ličník s iřičitý
Za jis tých podm ínek požáru nelze vyloučit s topy jiných jedovatých látek.

5.3.

Pokyny pro hasiče
Nevdychovat výbuchové a požární plyn y.
Používat ochranný dýchací přís troj nezá vis lý na okolním vzduchu.
Kontam inovanou vodu odděleně shrom ažďovat, nes m í s e dos tat do kanalizace.

6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používat os obní ochranné vybavení.

6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechat vniknout do kanalizace anebo do vods tev.
Nenechat vniknout do podzem í/půdy.

6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Nabrat m ateriálem vážoucím tekutinu (např. pís ek, křem elina, univerzální pojivo).
Nabraný m ateriál likvidovat podle předpisů.

6.4.

Odkaz na jiné oddíly
Pro dalš í inform ace ohledně kontroly expozice a likvidaci vi z ods tavce 8 a13.

7.

Zacházení a skladování

7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2.

Pokyny pro bezpečné
zacházení

: Je třeba dbát na to, aby při zpracování a použití nevznikly žádné aerosoly/páry.
Při rozpraš ování nos it ochranu dýchání.

Hygienická opatření

: Při práci nekouřit, nejís t a nepít.
Před přes távkami a při ukončneí práce um ýt ruce.
Zaš piněný, kontam inovaný oděv okam žitě s vléct.

Vš eobecná
bezpečnos tní
opatření

: Vyvarovat s e dotyku s očim a a s pokožkou.
Aeros ole nevdychovat.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Ochrana před požárem a výbuchem
upozornění

: Žádná zvláš tní opatření nejs ou nutná.

Skladování
upozornění

: žádný

Dalš í inform ace o
s kladovacích

: Udržovat nádrž těs ně uzavřenou.
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podm ínkách
Něm ecká třída
s kladování
7.3.

: 10

Specifické konečné / specifická konečná použit í
Žádná dalš í doporučení.

8.

Omezování expozice/osobní ochranné pro středky

8.1.

Kontrolní parametry
Neobsahuje žádné látky s m ezními hodnotam i expozice na pracoviš ti (Německo).

8.2.

DNEL

: DNEL/DMEL-hodnoty nejsou k dis pozici.

PNEC

: PNEC-hodnoty nejs ou k dispozici.

Omezování expoz ice
Ochrana očí

: Ochranné brýle

Ochrana rukou

: Hodí se například ochranné rukavice firm y Kächele -Cam a Latex Gm bH, Am
Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell, e-m ail vertrieb@kcl.de, s nás ledující specifikací
(zkouš ka podle EN374); obzvláš tě se mus í zohlednit s pecifické s kutečnos ti
pracovního m ís ta.
Toto doporučení platí jen pro výrobek uvedený v letáčku bezpečnos tních údajů, který
byl nám i dodán pro námi uvedeném u účelu použití.
Materiál rukavic: Rukavice z nitrilu (NBR)
Doba průniku: 480 m in
Tlouš ťka rukavic: 0,11 mm
Materiál rukavic: Rukavice z přírodní latex
Doba průniku: 480 m in
Tlouš ťka rukavic: 0,5 m m
Materiál rukavic: Rukavice z chloroprenu (CR, např. neopren)
Doba průniku: 480 m in
Tlouš ťka rukavic: 0,65 mm
Materiál rukavic: Rukavice z butylu (IIR)
Doba průniku: 480 m in
Tlouš ťka rukavic: 0,7 m m

Ochrana těla

: Ochranný oděv

Ochrana dýchacích
orgánů

: Při vyvíjení par/aerosolů:
Krátkodobě filtrační přís troj, kombinační filtr A-P2

9.

Fyzikální a chemické vlastno sti

9.1.

Informace o základních f yzikálních a chemických vlastnostech
Skupens tví

: kapalný

Form a

: kapalný

Barva

: žlutý

Zápach

: s labý vlas tní zápach

Prahová hodnota
zápachu

: neurčený

pH

: 4-6

Bod tání

: neurčený
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Bod varu

: neurčený

Bod vzplanutí

: > 93 °C

Rychlos t odpařování

:

Hořlavos t

: Žádné údaje nejs ou k dis pozici

Horní hranice
exploze/m ez
zápalnos ti

: neurčený

Dolní m ez výbuš nos ti

: neurčený

Tlak par

: neurčený

Relativní hus tota par
Relativní m ěrná
hmotnos t

: neurčený
: data neudána

Rozpus tnos t

: neurčený

Rozpus tnos t ve vodě
Rozdělovací
koeficient (noktanol/voda)

: rozpus titelný
: neurčený

Bod sam ovznícení

: neurčený

Term ický rozklad

: neurčený

Kinem atická vis kozita

: 30 - 80 mm2/s

Dynam ická vis kozita

: nes tanoveno

výbuš né vlas tnos ti

: neurčený

oxidační vlas tnos ti

: neurčený

Další informace
Hus tota

: 1,010 - 1,030 g/cm 3

Koroze kovu

: neurčený

Teplota vznícení

: neurčený

Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita
vi z ods tavec "Možnos t nebezpečných reakcí"
10.2. Chemická stabilita
Za normálních podm ínek je produkt s tabilní.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
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Žádné nebezpečné reakce při s kladování a m anipulaci podle předpisů.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
10.5. Neslučitelné materiály
Není znám y
10.6. Nebezpečné produkt y rozkladu
Při odborné m anipulaci a s kladování žádné.

11.

Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
(orální)

: LD50
Druh: krys a
Dávka: > 5.000 m g/kg
SLP: Ano

Akutní toxicita
(inhalační)

: LC50
Druh: krys a
Délka expozice: 4 h
Zkuš ební atmos féra: Prach/m lha
Dávka: 1,08 m g/l
Metoda: Sm ěrnice OECD 403 pro tes tování

Akutní toxicita
(derm ální)

: LD50
Druh: Ratte
Dávka: > 5.000 m g/kg
SLP: Ano

Poleptání/dráždění
kůže

: Druh: králík
Výs ledek: lehce dráždivý

Těžké poš kození
očí/dráždění očí

: Druh: králík
Výs ledek: s ilně dráždivý

Senzibilizace
dýchacích ces t /
s enzibilizace kůže

: Druh: morče
Výs ledek: nesenzibilizující
Klas ifikace: U laboratorních zvířat ne způs obuje senzibilizaci.

Toxicita při
opakované dávce

: Žádné údaje nejs ou k dis pozici

Posouzení CM R
Karcinogenita

: data neudána

Mutagenita

: Žádné údaje nejs ou k dis pozici

Teratogenita

: data neudána

Toxicita pro
reprodukci

Toxicita pro
s pecifické cílové
orgány –
jednorázová
expozice
Toxicita pro
s pecifické cílové
EU-GHS(R11/011) / 1406.2019 11:17
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: Žádné údaje nejs ou k dis
pozici
: Žádné údaje nejs ou k dis pozici
Nebezpečnos t při
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vdechnutí
Dalš í inform ace

12.

: Dráždí oči.
Zdraví š kodlivý při vdechování.

Ekologi cké informace
vyhodnocení t oxikologie život ního prostředí

12.1.

Akutní toxicita pro
vodní pros tředí

: data neudána

Chronická toxicita
pro vodní pros tředí

: data neudána

Toxicita
vodní to xicita, r yby

: Druh: dánio pruhované
Délka expozice: 96 h
LC50: 18,1 m g/l
SLP: Ano

vodní to xicita,
bezobratlé živočichy

: Druh: Daphnia magna
Délka expozice: 48 h
EC50: 28,3 m g/l
SLP: Ano

vodní to xicita, řas y /
vodní ros tliny

: Druh: Scenedesm us s ubs picatus
EC50: 28,2 m g/l
Poznám ky: Vzta ženo na biom asu
Druh: Scenedesm us s ubs picatus
EC50: 152,2 m g/l
Poznám ky: m íra růs tu

12.2.

toxicita u
m ikroorganizmů

: data neudána

Chronická toxicita ryb y

: data neudána

Chronická toxicita
akvatických
bezobratlovců

: data neudána

Toxicita organism ů
žijících v půdě

: data neudána

Toxicita - pozem ni
ros tliny

: data neudána

Toxicita organism ů
žijících nad půdou

: data neudána

Perzistence a rozložitelnost
Fotodegradace

: data neudána

Biologická
degradabilita

: aerobní
Biologická degradabilita: 55 %
Doba expozice: 28 d
Výs ledek: Látka nes nadno biologicky odbouratelná.
Metoda: OECD 301 F
SLP: Ano
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Fyzikálně chem ické
způs oby likvidace

: data neudána

Biologická s potřeba
kys líku (BSK)

: data neudána

Chem ická spotřeba
kys líku (CHSK)

: data neudána

pom ěr BOD/COD

: data neudána

Rozpuš těný
organický uhlík
(DOC)

: data neudána

Ads orbované
organicky vázané
halogeny (AOX)

: data neudána

Dis tribuce mezi
s ložkam i životního
pros tředí

: data neudána

Bioakumulační potenciál
Bioakumulace

12.4.

: neexis tují žádné údaje

Jiné nepříznivé účinky
Vš eobecné
inform ace

13.

: data neudána

Výsledky posouzení P BT a vP vB
pos ouzení PBT a
vP vB

12.6.

: data neudána

Mobilita v půdě
Rozdělení v okolním
pros tředí

12.5.
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: Tento produkt je zařazen jako slabě ohrožující vodu (podle VwVwS).
Zabránit vniku do půdy, vods tev a kanalizace.
Udané ekotoxikologické hodnoty byl y zjiš těné pro podobné produkty.
Ekotoxikologické údaje s e vztahují na neředěný 100 % -ní produkt.

Pokyny pr o od straňování

13.1. Metody nakládání s odpady

14.

Výrobek

: Za zohlednění m ís tních úředních předpisů, přivés t ke spálení zvláš tního odpadu.

Znečiš těné obaly

: Při předání nečiš těných prázdných obalů pro recyklaci anebo ods tranění, je třeba
odběratele upozornit na m ožná ohrožení.

Informace pro přepravu

Není hodnoceno jako nebezpečné zbož í ve smyslu přepravních předpisů.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6

Čís lo OSN:
Přís lušný náze v OSN pro zás ilku:
Třída/tříd y nebezpečnos ti pro přepravu :
Obalová s kupina:
Nebezpečnos t pro životní pros tředí:
Zvláš tní bezpečnos tní opatření pro
uživatele:
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Informace o předpisech

15.1. Nařízení t ýkající se bezpečnosti, zdraví a život ního prostředí/specifické právní předpisy t ýkající se látk y
nebo směsi
Národní legislativa
Technický návod
Vzduch

: 5.2.5 (žádná třída)

Legislativa o
nebezpečí těžk ých
úrazů

: ---

Třída znečiš tění vod
(Něm ecko)

: látka m írně ohrožující vody
Zařazení podle. VwVwS (Sprá vního předpis u pro látky ohrožující vodu)

Klas ifikace nebezpečí
podle BetrSichV
(Něm ecko)

: ---

Jiné předpis y

: Leták oborového s vazu BG- Merkblatt M 004 "Dráždivé látk y / leptavé látk y"
BG-věs tník M 050 "Činnos ti s nebezpečným i látkam i"
Při s kladování nebezpečných látek res pektovat: TRGS 510 "Skladování
nebezpečných látek v přenosných nádobách".

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chem ické
bezpečnos ti

16.

: Pro tento produkt nebylo provedeno žádné bezpečnos tní pos ouzení látky.

Další informace
Seznam literárních zdrojů
Dalš í inform ace
Datum vypracování

: Res pektovat národní zákonné předpis y k ins truktáži zam ěs tnanců.
: 05.05.2014

relevantní H - věty z kapitoly 3
H319
H332
H412

: Způsobuje vážné podráždění očí.
: Zdraví š kodlivý při vdechování.
: Škodlivý pro vodní organism y, s dlouhodobým i účinky.

relevantní R - věty z kapitoly 3
R20
R36
R52/53

: Zdraví š kodlivý při vdechování.
: Dráždí oči.
: Škodlivý pro vodní organism y, m ůže vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
pros tředí.

Zm ěny proti pos lední verzi budou vys větleny na okraji. Tato verze nahrazuje vš echny předchozí ver ze.
Tyto inform ace a dalš í technické pokyny vycházejí z naš ich současných vědom os tí a zkuš enos tí. Nevyplývá z
nich vš ak žádná právní ani jiná odpově dnos t z naš í s trany, m j. ve vztahu ke s távajícím právům třetích osob k
duš evním u vlas tnictví, zejm éna právům patentovým . Nezam ýš lím e zejména pos kytnout jakoukoli záruku, ať už
výs lovnou nebo odvozenou, za vlas tnos ti produktu v právním s lova sm ys lu, ani žád ná taková záruka z těchto
inform ací a pokynů nevyplývá. Vyhrazujem e s i právo provés t jakékoli zm ěny
vyplývající z technického pokroku nebo jiných okolnos tí. Zákazník není zproš těn povinnos ti provés t pečlivou
prohlídku a zkouš ku obdrženého zboží. Funkce pro duktu, které js ou zde pops ány, je třeba ověřit pom ocí tes tu,
který b y m ěl být pro veden pouze kvalifikovaným i odborníky v rám ci výhradní odpovědnos ti zákazníka. Odka z na
ochranné znám ky používané jiným i s polečnos tm i nepředs tavuje žádné doporučení ani z něho nevyplývá, že b y
nebylo možné použít podobné produkty.
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Legenda
ADR
ADN
ADNR
ASTM
ATP
BCF
BetrSichV
c.c.
CAS
CESIO
Chem G
CMR
DIN
DM EL
DNEL
EINECS
EC50
GefStoffV
GGVS EB
GGVSee
GLP
GM O
IATA
ICAO
IMDG
ISO
LOAEL
LOEL
NOAEL
NOEC
NOEL
o. c.
OECD
OEL
PBT
PEC
PNEC
REACH
RID
STOT
SVHC
TA
TPR
TRGS
VCI
vPvB
VOC
VwVwS
WGK
WHO

EU-GHS(R11/011) / 1406.2019 11:17

Evrops ká dohoda o mezinárodní s ilniční přepravě nebezpečných nákladů
Evrops ká dohoda o přepravě nebezpečných tovarů po vnitrozem s kých vodních ces tách
Evrops ká dohoda o přepravě nebezpečných nákladů po Rýnu
Am erická s polečnos t pro zkouš ení m ateriálů
Přizpůs obení na technický pokrok
Biokoncentracní faktor
předpis y bezpečnos ti provozu
za vřena nádoba
Společnos t pro zadávaní CAS-č ís el
Evrops ký výbor pro organické tenzidy a jejich meziprodukty
Zákon o chem ikáliích (Něm ecko)
karcinogenní-mutagenní-toxický pro reprodukci
Něm ecký ins titut pro norm ování zaps ány s polek
Odvo zena hladina m inim ální expozice
Odvo zená úroveň nulového efektu
Evrops ký inventář chem ikálií
s tředná efektivní koncentrace
Nařízení o nebezpečných látkách
Nařízení o nebezpečných to varech na silnicích, železnici a ve vnitro zems ké vodní dopravě
Nařízení o nebezpečných to varech na moři
Dobrá laboratorní praxe
Geneticky Modifikovaný Organism us
Me zinárodní s družení o letecké přepravě
Me zinárodní organizace civilního letectví
Me zinárodní kód pro nebezpečné náklady na m oři
Me zinárodní organizace pro normování
Nejnižš í dávka podané chem ické látky, u k teré byl y ješ tě v pokus ech na zvířatech pozorován y
poš kození.
Nejnižš í dávka podané chem ické látky, u k teré byl y ješ tě v pokus ech na zvířatech pozorován y
účinky.
Nejvyš š í dávka látky, k terá i při přetrvá vajícím požívaní nezanechává žádné viditelné a
m ěřitelné poš kození.
Koncentrace bez pozorovatelného účinku
Dávka bez pozoro vatelného účinku
otevřená nádoba
Organizace pro hospodářs kou s polupráci a rozvoj
Hraniční hodnoty vzduchu na pracoviš ti
Perzis tentní, biologicky akum ulovaný, to xický
Předpokládaná koncentrace v ži votním pros tředí
Předpověděna koncentrace v aktuálním m édiu životního pros tředí, u které už více nedochází
k žádném u půs obení na životní pros tředí.
REACH regis trace
Předpis o m ezinárodní přepravě nebezpečných nákladů po železnici
Specifická toxicita cílového orgánu
Látky vzbuzující velké obavy
Technický návod
Třetí jako zás tupce (Čl. 4)
Technické pravidla pro nebezpeční látky
Sva z chem ického prům yslu, zaps aný s polek
velm i perzis tentní, velm i biologicky akum ulovaný
prchavé organické s ubs tance
Správní předpis pro zařazení látek ohrožujících vodu
Třída znečiš tění vod
Světo vá zdravotnická organizace

