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ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SM�SI A SPOLE�NOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 

Název: WEICON Primer M 100 

Jiné prost�edky identifikace: produktový kód:135501 

Registra�ní �íslo: nep�id�leno, nejedná se o látku 

1.2 P�íslušná ur�ená použití látky nebo sm�si a nedoporu�ená použití 

Ur�ená použití: p�ípravek pro ošet�ení povrch	 jako kovy, plasty, lakované povrchy p�ed lepením 

pouze pro odborné - profesionální použití 

Nedoporu�ená použití:  neuvedené 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe�nostního listu 

Distributor: 
(subjekt odpov
dný za 
uvád
ní na trh) 

WEICON Czech Republic s.r.o. 
Teplická 305 
CZ-417 61 Teplice-Byst�any 
tel.: +420 417 533 013 
e-mail: info@weiconcz.cz 
web: www.weiconcz.cz 

Odborn� zp	sobilá osoba odpov�dná za p�ípravu Bezpe�nostního listu: PharmDr. Vladimír Végh, info@pharmis.cz 

1.4 Telefonní �íslo pro naléhavé situace: 

Toxikologické informa�ní st�edisko, Na Bojišti 1, Praha 
(nep�etržit�): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zví�at  

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPE�NOSTI 

Celková klasifikace sm�si: sm�s je klasifikovaná jako nebezpe�ná podle Na�ízení 1272/2008/ES (CLP). 

2.1 Klasifikace látky nebo sm�si:  

Klasifikace podle 
1272/2008/ES:  

 
T�ídy nebezpe�nosti a kategorie nebezpe�nosti 
Flam. Liq. 2 Ho�lavá kapalina, kategorie 2 
Eye Irrit. 2 Vážné poškození o�í / podrážd�ní o�í, kategorie 2 
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, 

kategorie 3 
 
Standardní v�ty o nebezpe�nosti 
H225 Vysoce ho�lavá kapalina a páry. 
H319 Zp	sobuje vážné podrážd�ní o�í. 
H336 M	že zp	sobit ospalost nebo závrat�. 

2.2 Prvky ozna�ení 

Identifikace látek 
p�ispívajících ke klasifikaci: 

 
propan-2-ol 

Výstražný symbol 
nebezpe�nosti: 

  

  

Signální slovo: NEBEZPE�Í 
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 Standardní v�ty o 

nebezpe�nosti (H-v�ty): 
 
H225 Vysoce ho�lavá kapalina a páry. 
H319 Zp	sobuje vážné podrážd�ní o�í. 
H336 M	že zp	sobit ospalost nebo závrat�. 

Dopl�kové informace  
o nebezpe�nosti: 

 
nevyžaduje se 

Dopl�kové údaje na  
štítku pro n�které sm�si: 

 
EUH208 Obsahuje N-[3-(trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin. M	že vyvolat 

alergickou reakci. 

Pokyny pro bezpe�né 
zacházení (P-v�ty): 

 
P102 Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
P210 Chra�te p�ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev�eným ohn�m 

a jinými zdroji zapálení. Zákaz kou�ení. 
P233 Uchovávejte obal t�sn� uzav�ený. 
P243 Prove�te preventivní opat�ení proti výboj	m statické elekt�iny.  
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosol	. 
P264 Po manipulaci d	kladn� omyjte ruce. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dob�e v�traných prostorách.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný od�v/ochranné 

brýle/obli�ejový štít. 
P303 + P361 + P353 PI STYKU S K�ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované �ásti 

od�vu okamžit� svlékn�te. Opláchn�te k	ži vodou/osprchujte. 
P304 + P340 PI VDECHNUTÍ: P�eneste osobu na �erstvý vzduch a ponechte ji 

v poloze usnad�ující dýchání. 
P305 + P351 + P338 PI ZASAŽENÍ O�Í: N�kolik minut opatrn� vyplachujte vodou. 

Vyjm�te kontaktní �o�ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokra�ujte ve vyplachování. 

P312 Necítíte-li se dob�e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA�NÍ 
STEDISKO nebo léka�e.  

P337 + P313 P�etrvává-li podrážd�ní o�í: Vyhledejte léka�skou pomoc/ošet�ení. 
P370 + P378 V p�ípad� požáru: K hašení použijte p�na. 
P403 + P233 Skladujte na dob�e v�traném míst�. Uchovávejte obal t�sn� 

uzav�ený.  
P403 + P235 Skladujte na dob�e v�traném míst�. Uchovávejte v chladu. 
P405 Skladujte uzam�ené.  
P501 Odstra�te obsah/obal podle platných p�edpis	 jako nebezpe�ný 

odpad. 

Jiná povinná ozna�ení: Ho�lavá kapalina I. t�ídy nebezpe�nosti. 

2.3 Jiná nebezpe�nost  
Obsah látek PBT a vPvB: sm�s nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s p�ílohou XIII Na�ízení EU �. 
1907/2006, složky nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC).  

Ho�lavá kapalina I. t�ídy nebezpe�nosti (�SN 65 0201). Páry / aerosoly mohou tvo�it se vzduchem výbušnou sm�s t�žší 
jako vzduch, hromadící se v níže položených prostorách, která m	že ší�it ohe� na velké vzdálenosti. 

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

Sm�s organických rozpoušt�del a pomocných látek 

3.1 Látky 
nevztahuje se 

3.2 Sm�si 
Sm�s obsahuje tyto nebezpe�né látky / látky s expozi�ním limitem Spole�enství v pracovním prost�edí / látky perzistentní, 
bioakumulativní a toxické ani látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní: 

CAS �íslo EINECS 
�íslo 

Název látky Obsah  
[hm. %] 

Klasifikace podle Na�ízení 
1272/2008/ES (CLP) 

67-63-0 200-661-7 propan-2-ol 50 - < 100 
 

Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / 
STOT SE 3, H336 
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1760-24-3 217-164-6 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin < 0,5 Aquatic Chronic 3, H412 

 *Plné zn
ní použitých klasifika�ních zkratek a standardních v
t o nebezpe�nosti (H-v
ty) uvádí oddíl 16 

Specifické koncentra�ní limity podle 1272/2008 Annex VI tab. 3.1 

Látka: - 

nestanoveno 

  

Registrace složek dle REACH 

CAS �íslo EINECS 
�íslo 

Název látky Registra�ní �íslo REACH 

67-63-0 200-661-7 propan-2-ol 01-2119457558-25-xxxx 
  

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 

 

Popis první pomoci 
Dodržujte všechny bezpe�nostní pokyny uvedené na balení. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p�ípad� pochybností 
uv�domte léka�e a poskytn�te mu informace z tohoto Bezpe�nostního listu. P�i bezv�domí uložte do stabilizované polohy 
a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezv�domí žádné tekutiny. 

P�i nadýchání:  P�i t�žkostech po vdechování výpar	/aerosol	 nebo rozkladných produkt	 postiženou osobu vyneste 
z dosahu dalšího kontaktu. Dojde-li k podrážd�ní dýchacích orgán	, malátnosti, nevolnosti nebo ke 
ztrát� v�domí po vdechování aerosol	, vyhledejte léka�skou pomoc. Dojde-li k zástav� dýchání, 
použijte mechanický dýchací p�ístroj nebo poskytn�te dýchání z úst do úst až do p�íchodu léka�e. P�i 
podez�ení na vniknutí kapaliny do plic vyhledejte okamžit� léka�skou pomoc! 

P�i styku s k	ží:  Odstra�te kontaminované oble�ení. Umyjte �ásti t�la, které se dostaly do kontaktu, v�tším množstvím 
vody a mýdlem. Použijte vhodný regenera�ní krém. P�i p�etrvávajícím podrážd�ní pokožky vyhledejte 
léka�skou pomoc. 

P�i zasažení o�í:  P�i násiln� otev�ených ví�kách nejmén� 10 - 15 minut vyplachujte vlažnou tekoucí vodou. Pokud má 
postižený kontaktní �o�ky, je pot�ebné je p�ed vyplachováním vyjmout. Vyhledejte odbornou 
léka�skou pomoc - oftalmologa.  

P�i požití:  Ústa vypláchn�te vodou a podejte vetší množství vody nebo mléka k pití (pouze je-li postižený je p�i 
v�domí). Nikdy nevyvolávejte zvracení. P�i spontánním zvracení zabra�te vdechnutí zvratk	. Ihned 
vyhledejte pomoc léka�e a ukažte ozna�ení produktu nebo tento bezpe�nostní list. 

4.2 Nejd�ležit�jší akutní a opožd�né symptomy a ú�inky 
M	že zp	sobit vážné podrážd�ní o�í. Obsahuje senzibilizující složky (< 1%): N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. 
M	že vyvolat alergickou kožní reakci. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s nechrán�nou pokožkou m	že zp	sobit 
odmašt�ní a vysušení pokožky. P�i požití i menších množství bolesti b�icha, zvracení, pr	jem. Vdechování par/aerosol	 
m	že vyvolat ospalost, závrat�, únavu a narkotické ú�inky. 

4.3 Pokyny týkající se okamžité léka�ské pomoci a zvláštního ošet�ení 
Není známa žádná specifická terapie. Použijte podpornou a symptomatickou lé�bu. Postupujte opatrn� p�i zvracení a 
výplachu žaludku - obsahuje organická rozpoušt�dla / ropné destiláty. P�i rozsáhlejší expozici / po požití zajist�te 
sledování léka�em po dobu minimáln� 48 hodin - p�íznaky expozice mohou být opožd�né. 

ODDÍL 5. OPAT�ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: t�íšt�ná voda, p�na odolná alkohol	m, suché hasivo, oxid uhli�itý (CO2) nebo jiné 
hasící plyny - p�izp	sobte ho�ícímu materiálu 

Hasící opat�ení musí být p�izp	sobena na okolí požáru 

Nevhodná hasiva:  nepoužívejte plný proud vody, m	že p�ispívat k ší�ení požáru 
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5.2 Zvláštní nebezpe�nost vyplývající z látky nebo sm�si  

Ho�lavá kapalina I. t�ídy nebezpe�nosti (�SN 65 0201). Páry / aerosoly mohou tvo�it se vzduchem výbušnou sm�s t�žší 
jako vzduch, hromadící se v níže položených prostorách, která m	že ší�it ohe� na velké vzdálenosti. P�i tepelném rozkladu 
za vysokých teplot nebo p�i nedokonalém spalování mohou tvo�it dráždivé nebo zdraví škodlivé plyny/výpary/kou� (oxid 
uhelnatý, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organických látek, oxidy dusíku).  

5.3 

 

Pokyny pro hasi�e 
Zvláštní ochranné vybavení p�i hašení požáru 
Hasi�i musí vždy používat standardní ochranné pom	cky a v uzav�ených prostorách také p�enosný dýchací p�ístroj - 
možný vznik toxických, dráždivých a ho�lavých rozkladných produkt	. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrch	 
vystavených ohni a pro ochranu personálu, pokud je to možné, urychlen� odstra�te nádoby z místa p	sobení tepla. Pokud 
je to možné, zabra�te, aby se odtok z požárnického za�ízení nebo kontaminovaná voda použitá na hašení dostaly do 
vodních tok	, kanalizace nebo zásob pitné vody. 

Ostatní pokyny 
Evakuujte oblast. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrch	 vystavených ohni a pro ochranu personálu, pokud je to možné, 
urychlen� odstra�te nádoby z místa p	sobení tepla. Pokud je to možné, zabra�te, aby se odtok z požárnického za�ízení 
nebo kontaminovaná voda použitá na hašení dostaly do vodních tok	, kanalizace nebo zásob pitné vody. Zbytky po 
požáru a kontaminovaná požární voda se musejí zlikvidovat podle místních ú�edních p�edpis	. 

ODDÍL 6. OPAT�ENÍ V P�ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Opat�ení na ochranu osob, ochranné prost�edky a nouzové postupy 
Dodržujte p�edpisy pro ochranu osob a bezpe�nost p�i práci. V p�ípad� havárie se vyvarujte kontaktu s o�ima a sliznicemi, 
p�edcházejte prodlouženému kontaktu s pokožkou. Nechrán�né osoby vykažte z místa havárie. Používejte osobní 
ochranné pracovní prost�edky podle kapitoly 8. Odstra�te všechny možné zdroje zapálení - používejte jen nejisk�ící 
vybavení. Další ochranná opat�ení mohou být nutná v závislosti na konkrétních okolnostech a/nebo znaleckém posudku 
osob odpovídajících za nouzové situace. 

6.2 Opat�ení na ochranu životního prost�edí 
Okamžit� odstra�te zdroj/p�í�inu úniku, m	žete-li tak u�init bez rizika. Zabra�te kontaminaci p	dy a úniku do kanalizace, 
povrchových nebo spodních vod. Okamžit� uzav�ete oblast úniku pomocí bariér. Varujte ostatní p�epravce. Uniklý 
p�ípravek shromážd�te z povrchu stahováním, pomocí plovoucích bariér (norné st�ny) nebo s pomocí vhodného 
absorp�ního materiálu. Velký rozsah úniku oznamte p�íslušným ú�ad	m odpov�dným za ochranu životního prost�edí dle 
platných p�edpis	. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro �išt�ní 
Odstra�te všechny možné zdroje zapálení - používejte jen nejisk�ící vybavení. Velká množství od�erpejte �erpadlem 
vhodným na ho�laviny I. t�ídy nebezpe�nosti. Zbytky absorbujte do vhodného neho�lavého absorp�ního materiálu, jako 
nap�. bentonit, vapex, p	da, písek nebo jiné a umíst�te do vhodného kontejneru pro bezpe�nou likvidaci. Kontejnery musí 
být ozna�eny. Sebraný materiál zneškod�ujte v souladu s místn� platnými p�edpisy (viz Oddíl 13) jako nebezpe�ný odpad. 
Zasažené místo do�ist�te vodou a vhodným detergentem. Kontaminovaná voda nesmí uniknout do kanalizace nebo 
životního prost�edí. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Dodržujte pokyny uvedené v oddílech 7, 8 a 13. 

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Opat�ení pro bezpe�né zacházení 
Zabra�te kontaktu s k	ží, o�ima a sliznicemi. P�i práci používejte p�im��ené osobní ochranné pracovní prost�edky. Osobní 
ochrana viz. Oddíl 8.2. Dodržujte všechny pokyny pro použití, expozi�ní limity a bezpe�nostní opat�ení. Manipulujte tak aby 
nedošlo k náhodnému úniku. Zabra�te tvorb� aerosol	 a hromad�ní výpar	. P�i práci zabezpe�te vhodnou ventilaci.  
Dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s materiálem, p�ed jídlem, pitím nebo kou�ením. P�i 
práci nejezte, nepijte a neku�te. Okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení. P�ed p�estávkou a p�i ukon�ení práce 
umýt ruce. Uchovávejte mimo dosah zdroj	 zapálení - Zákaz kou�ení. Používejte jen nejisk�ící vybavení. Prove�te 
preventivní opat�ení proti elektrostatickým výboj	m - používejte pouze nejisk�ící vybavení, nádrže uzemn�te. Chra�te p�ed 
slune�ním zá�ením, zdroji tepla a zapálení. Dodržujte obecné p�edpisy protipožární ochrany. Prázdné obaly mohou 
obsahovat ho�lavé zbytky – ne�ežte, nevrtejte. 

Dodržujte všechny opat�ení vyžadovaná pro manipulaci s ho�lavinami I. t�ídy nebezpe�nosti (�SN 65 0201). 

7.2 Podmínky pro bezpe�né skladování látek a sm�sí v�etn� neslu�itelných látek a sm�sí 
Skladujte v t�sn� uzav�ených originálních nebo správn� ozna�ených náhradních obalech. Skladujte na suchém míst� 
chrán�ném p�ed p	sobení pov�trnosti s dostate�ným v�tráním. Chra�te p�ed dlouhodobým p	sobením tepla, p�ímého 
slune�ního zá�ení a zdroj	 zapálení. Uchovávejte mimo dosahu d�tí. Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj	 a krmiv pro 
zví�ata. Neskladujte spole�n� s kyselinami nebo louhy. Neskladujte spole�n� s oxida�ními prost�edky. Skladovací teplota 
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nesmí p�ekro�it 50°C.  

Dodržujte všechny opat�ení vyžadovaná pro skladování ho�lavin I. t�ídy nebezpe�nosti (�SN 65 0201).  

7.3 Specifické kone�né / specifická kone�ná použití 
není ur�eno 

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�EDKY 

8.1 

 

Kontrolní parametry 

Expozi�ní limity podle Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb.:  

CAS název Expozi�ní limit 

67-63-0 propan-2-ol 
 

PEL:  500 mg.m-3  
NPEL-P:  1000 mg.m-3 

D - p�i expozici se významn
 uplat�uje pronikání látky k�ží 
 

Limitní hodnoty ukazatel	 biologických test	 (432/2003 Sb., p�íloha 2): nestanoveno 

Sm�rné limitní hodnoty expozice na pracovišti podle Sm�rnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/ES: 
nestanoveno 

CAS název LHE 

- - - 
 

DNEL: pro sm�s nestanoveno 

PNEC: pro sm�s nestanoveno. 

8.2 

 

 

 

Omezování expozice 
Dbejte obvyklých opat�ení na ochranu zdraví p�i práci podle na�ízení 361/2007 Sb.  

Vhodné technické kontroly: 
Nejsou pot�ebné žádné specifické požadavky. Dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s 
materiálem, p�ed jídlem, pitím nebo kou�ením. Pravideln� nechávejte vy�istit pracovní od�v a ochranné pom	cky. 
Zlikvidujte kontaminovaný od�v a obuv, které nelze vy�istit. Udržujte po�ádek na pracovišti. P�i práci nejezte, nepijte a 
neku�te. Zabra�te kontaktu sm�si s k	ži, o�ima a sliznicemi. K dispozici by m�li být prost�edky na nouzový výplach o�í. 
Výb�r prost�edk	 osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, zp	sobu manipulace, koncentraci a 
v�trání. Níže uvedené informace k výb�ru ochranných prost�edk	 pro použití s tímto materiálem jsou založeny na jeho 
b�žném použití. 

Individuální ochranná opat�ení v�etn� osobních ochranných prost�edk	:  

a)  Ochrana o�í a obli�eje:  
P�i práci se sm�sí noste vždy t�sné ochranné pracovní brýle s postranními kryty nebo celoobli�ejový štít (EN 166). 

b)  Ochrana k	že:  
P�i práci se sm�sí používejte chemicky odolné ochranné pracovní rukavice. Je-li možný kontakt s p�edloktím, použijte 
rukavice pr	myslového typu (Standardy CEN EN 420 a EN 374). Krátkodobý kontakt: ochranný index 2, odpovídající > 
30 min. doby pr	niku. Dlouhodobý kontakt: ochranný index 6, odpovídající > 480 min. doby pr	niku. P�i práci nenoste 
prsteny, hodinky nebo jiné p�edm�ty, které by mohli sm�s zadržovat na pokožce. Provedení ochranných rukavic proti 
chemikáliím volte v závislosti na stupni koncentrace a množství nebezpe�né látky na pracovišti. Otázku chemické 
odolnosti výše uvedených rukavic pro speciální použití se doporu�uje konzultovat s výrobcem rukavic. Parametry 
materiálu rukavic [druh/typ, síla, doba pr	niku/doba používání, smá�ivost]: Butylkau�uk; 0,7mm;  480 min; nap�. 
"Butoject 898" firmy KCL; e-mail: Vertrieb@kcl.de . Doporu�uje se antistatická úprava použitého ochranného oble�ení. 

Poznámka: Vhodnost rukavic a �as propušt�ní se bude lišit na základ� specifických podmínek používání. Pro p�esné 
informace o výb�ru rukavic a �asech propušt�ní pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. P�i výb�ru 
specifických vhodných rukavic pro p�íslušné použití a trvání expozice byste m�li brát do úvahy všechny faktory 
pracovního prost�edí, jako nap�. další používané chemikálie, fyzikální faktory (možnost p�e�ezání, roztržení, tepelná 
odolnost), jako i specifikace a doporu�ení konkrétního výrobce. Poškozené rukavice ihned vym��te. 

c)  Ochrana dýchacích cest: 
Nevyžaduje se p�i obvyklém krátkodobém použití. Nevdechujte páry a aerosoly. Zajist�te dostate�né v�trání. Pokud p�i 
práci dochází k tvorb� aerosol	 nebo par a k p�ekro�ení p�edepsaných expozi�ních limit	 (nap�. p�i havárii v�tšího 
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rozsahu), použijte nezávislý dýchací p�ístroj nebo masku s filtrem proti organickým plyn	m, typ AX podle �SN EN 
14387:2004 (83 2220). Dbejte na p�im��enou dobu používání filtru – jeho životnost je omezená, dbejte doporu�ení 
výrobce. 

 Pro p�ípad vysoké koncentrace ve vzduchu používejte schválený respirátor s p�ívodem kyslíku pracující v režimu 
pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostate�né množství kyslíku, nefunguje-li signaliza�ní systém pro ohlašování 
plynu/výpar	 nebo je-li p�ekro�ena kapacita/rozsah filtru pro �išt�ní vzduchu, je vhodné použít respirátor s p�ívodem 
kyslíku a s únikovou lahví. 

d) Tepelná nebezpe�í: 
Nehrozí p�i normálním používání. 

Omezování expozice životního prost�edí: 
P�i obvyklém použití odpadá; p�i skladování a manipulaci zajist�te t�snot obal	. Skladovací prostory vybavte 
pom	ckami pro sanaci únik	 - zabra�te vniknutí velkých množství do povrchových vodote�í a do kanalizace. Dbejte 
obvyklých opat�ení na ochranu životního prost�edí, viz bod 6.2 a 12. 

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

Vlastnost hodnota metoda / podmínky 

vzhled:  kapalina - 

barva: bezbarevné, �iré - 

zápach:  charakteristický - alkoholický - 

prahová hodnota zápachu:  informace není k dispozici - 

pH: informace není k dispozici - 

bod tání / bod tuhnutí:  informace není k dispozici - 

po�áte�ní bod varu a rozmezí bodu varu:  82°C 101,3 kPa 

bod vzplanutí 12°C DIN 51758, Pensky-Martens 
uzav�ený kelímek 

rychlost odpa�ování  informace není k dispozici - 

ho�lavost (pevné látky, plyny):  informace není k dispozici - 

meze výbušnosti nebo ho�lavosti:  2 - 12 % vol. - 

tlak páry  48 hPa             20°C  

hustota páry informace není k dispozici - 

relativní hustota  0,79 g/cm3 20°C 

rozpustnost  rozpustné ve vode voda, 20°C 

rozd�lovací koeficient: n-oktanol / voda:  informace není k dispozici - 

teplota samovznícení:  informace není k dispozici - 

teplota rozkladu:  informace není k dispozici - 

viskozita:  2 mPa.s 23°C 

výbušné vlastnosti:  samotná sm�s není výbušná, páry a 
aerosoly však mohou tvo�it výbušné 
sm�si se vzduchem 

- 

oxida�ní vlastnosti:  nemá oxida�ní vlastnosti - 

9.2 Další informace 

teplota zapálení: 350°C - 

t�kavé organické slou�eniny (VOC): 99,1 %  
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ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 
Sm�s není reaktivní za normálních podmínek používání a skladování. Vysoce ho�lavá kapalina a páry. Páry a aerosoly 
však mohou tvo�it výbušné sm�si se vzduchem 

10.2 Chemická stabilita 
Sm�s je za normálních podmínek používání a skladování chemicky stabilní.  

10.3 Možnost nebezpe�ných reakcí  
M	že reagovat se silnými kyselinami, zásadami a oxida�ními �inidly. 

10.4 Podmínky, kterým je t�eba zabránit  
Stabilní za normálních podmínek. Chra�te p�ed dlouhodobým p	sobením tepla, p�ímého slune�ního zá�ení a zdroj	 
zapálení. P�i manipulaci s výrobkem se nesmí kou�it ani manipulovat s jinými možnými zdroji zapálení (otev�ený ohe�, 
elektrostatické výboje). P�i manipulaci s v�tším množstvím sm�si podniknete opat�ení proti vzniku elektrostatických výboj	 
– používejte jen uzemn�né vybavení. 

10.5  Neslu�itelné materiály  
Silné kyseliny a zásady, silná oxida�ní �inidla.  

10.6 Nebezpe�né produkty rozkladu 
P�i b�žném používání nevznikají žádné nebezpe�né rozkladné produkty. V p�ípad� požáru se mohou p�i nedokonalém 
spalování nebo tepelném rozkladu za vysokých teplot tvo�it dráždivé nebo zdraví škodlivé plyny/výpary/kou� (oxid 
uhelnatý, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organických látek).  

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Informace o toxikologických ú�incích  

Zkušenosti z praxe 
P�i �ast�jším a delším kontaktu s k	ží m	že dojít k jejímu odmašt�ní a vysušení, což m	že mít za následek 
dermatologické obtíže a zán�ty (ekzémy). S produktem je t�eba zacházet s opatrností b�žnou pro chemikálie. Další 
nebezpe�né vlastnosti nelze vylou�it. Produkt nebyl zkoušen. Informace je odvozena od vlastností jednotlivých 
komponent	. 

a) Akutní toxicita 
Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. P�i obvyklém použití se v aplikovatelných dávkách 
nep�edpokládají p�ímé toxické ú�inky. P�i požití i menších množství m	že vyvolat bolesti b�icha, zvracení, pr	jem. 

b) Žíravost / dráždivost pro k�ži 
Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s k	ží m	že 
vyvolat p�echodné podrážd�ní, vysušení a odmašt�ní pokožky. Tento ú�inek však není d	vodem pro klasifikaci. 

c)  Vážné poškození / podrážd
ní o�í 
Zp	sobuje vážné podrážd�ní o�í p�i p�ímém kontaktu.  

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k�že 
Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. Obsahuje senzibilizující složky (< 1%): N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. M	že vyvolat alergickou reakci. Tento ú�inek však není d	vodem pro klasifikaci. 

e) Mutagenita v zárode�ných bu�kách 
Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. Složky nemají mutagenní ú�inek. 

f) Karcinogenita 
Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. Složky nemají karcinogenní ú�inek. 

g) Toxicita pro reprodukci 
Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. Složky nemají potenciál pro reproduk�ní toxicitu. 

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 
M	že zp	sobit ospalost nebo závrat�. Vdechování par / aerosol	 ve vysokých koncentracích m	že zp	sobit únavu, 
ospalost, bolesti hlavy nebo závrat� až narkotické ú�inky. 

i)  Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 
Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. Na základ� složení se v aplikovatelných množstvích 
p�i obvyklém použití nep�edpokládá žádné významné toxické p	sobení související specificky s opakovanou expozicí. 
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j)  Nebezpe�nost p�i vdechnutí 

Na základ� dostupných údaj	 nejsou kritéria pro klasifikaci spln�na. 

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

Sm�s není klasifikována jako nebezpe�ná pro životní prost�edí. P�i obvyklém použití se neo�ekávají žádné nežádoucí ú�inky 
v životním prost�edí. Sm�s je zdrojem t�kavých organických slou�enin. Sm�s by se nem�la dostat ve v�tších množstvích mimo 
ur�ené použití voln� do životního prost�edí nebo kanalizace. 

12.1 Toxicita 
Pro sm�s experimentálne nestanoveno. Na základ� vlastností složek a výpo�tových klasifika�ních metod není sm�s 
klasifikována jako nebezpe�ná pro životní prost�edí. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost  
Pro sm�s experimentálne nestanoveno. Složky se rychle odpa�ují a podléhají oxidaci a fotodegradaci v atmosfé�e. 

12.3 Bioakumula�ní potenciál  
Informace není k dispozici. Produkt nebyl zkoušen. Složky nemají bioakumula�ní potenciál. 

12.4 Mobilita v p�d� 
Informace pro sm�s není k dispozici. P�edpokládá se mobilita v p	de. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Sm�s nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s p�ílohou XIII Na�ízení EU �. 1907/2006, složky nejsou 
uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC). 

12.6 Jiné nep�íznivé ú�inky  
Nejsou známé.  

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRA�OVÁNÍ  

13.1 

 

Metody nakládání s odpady  
Doporu�ení pro likvidaci jsou ur�ena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí spl�ovat p�íslušné zákony a 
p�edpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v dob� jeho likvidace. Doporu�uje se v�tší množství odevzdat firm� mající 
licenci na zpracování odpad	 nebo do autorizované sb�rny. Likvidace musí odpovídat všem požadavk	 platných 
evropských a místních p�edpis	 pro odpady. 

Metody zneškod�ování látky nebo sm�si:  
Nespot�ebovaný p�ípravek neodstra�ovat spole�n� s odpadem z domácností. Podle Evropského katalogu odpad	 je 
klasifikace daného typu odpadu specifická pro dané použití a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musí provést 
kone�ný uživatel na základ� jeho konkrétního použití. 

Navrhovaná klasifikace odpadu podle p�edpokládaného použití: 

07 01 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH SLOU�ENIN  
Název druhu odpadu: Jiná organická rozpoušt�dla, promývací kapaliny 
Katalogové �íslo odpadu: 07 01 04 
Nebezpe�ný odpad: ano (N) 

Metody zneškod�ování kontaminovaných obal	:  
Po d	kladném vyprázdn�ní a eventuálním vypláchnutí vodou možné recyklovat. 

Navrhovaná klasifikace odpadu podle p�edpokládaného použití: 

15 01 OBALY (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu) 
Název druhu odpadu: Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né 
Katalogové �íslo odpadu: 15 01 10 
Nebezpe�ný odpad: ano (N)  

Varovné upozorn�ní: Prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu a mohou být nebezpe�né. NEVYSTAVUJTE 
NÁDOBY TLAKU, NEEŽTE JE, NESVAUJTE, NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUSTE, NEVYSTAVUJTE 
ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM, PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTIN� NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJ�M. 
NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZP�SOBIT PORAN�NÍ NEBO SMRT. Nepokoušejte se prázdné nádoby znovu plnit 
nebo �istit, protože zbytky lze jen obtížn� odstranit. Prázdné sudy musí být zcela vypušt�ny, náležit� uzav�eny a vráceny k 
renovaci. Veškeré nádoby musí být likvidovány šetrn� v	�i životnímu prost�edí a v souladu s právními p�edpisy. 
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ODDÍL 14. INFORMACE PRO P�EPRAVU 

 Sm�s je klasifikována jako nebezpe�ná pro p�epravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA. 

14.1 �íslo UN: UN 1219 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p�epravu 

Pozemní p�eprava ADR  Železni�ní p�eprava RID  Námo�ní p�eprava IMDG  Let. p�eprava ICAO/IATA  

ISOPROPANOL (roztok) ISOPROPANOL (roztok) ISOPROPANOL (solution) ISOPROPANOL (solution) 

14.3 

 

 

 

 

 

T�ída/t�ídy nebezpe�nosti pro p�epravu 

Pozemní p�eprava ADR  Železni�ní p�eprava RID  Námo�ní p�eprava IMDG  Let. p�eprava ICAO/IATA  

3 3 3 3 

Klasifika�ní kód 

F1 F1 F1 F1 

Identifika�ní �íslo nebezpe�nosti (Kemler) 

33 33 - - 

Bezpe�nostní zna�ka 

    

Jiné poznámky 

Omezená a vy�atá množství: 
1 l / E2 
Omezení pro tunely: D/E 
P�epravní kategorie: 2 

Omezená a vy�atá množství: 
1 l / E2 
Omezení pro tunely: D/E 
P�epravní kategorie: 2 

EMS: F-E, S-E 
Látky zne�iš�ující mo�e: ne 

- 

14.4 Obalová skupina 

Železni�ní p�eprava RID  Železni�ní p�eprava RID  Železni�ní p�eprava RID  Železni�ní p�eprava RID  

II II II II 

14.5 Nebezpe�nost pro životní prost�edí: ne 

14.6 Zvláštní bezpe�nostní opat�ení pro uživatele: nevyžaduje se 

14.7 Hromadná p�eprava podle p�ílohy II MARPOL 73/78 a p�edpisu IBC: nep�epravuje se 

ODDÍL 15. INFORMACE O P�EDPISECH 

15.1 Na�ízení týkající se bezpe�nosti, zdraví a životního prost�edí/specifické právní p�edpisy týkající se látky nebo sm�si  

Právní p�edpisy: 

-  Zákon �. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm�sích a o zm�n� n�kterých zákon� (chemický zákon). 

- Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o z�ízení Evropské agentury pro chemické látky 

- Na�ízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kv�tna 2015, kterým se m�ní na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1907/2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)   

-  Na�ízení (ES) �. 1272/2008 o klasifikaci, ozna�ování a balení látek a sm�sí 

- Sm�rnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. �ervna 2000 o stanovení prvního seznamu sm�rných limitních hodnot expozice na pracovišti k 
provedení sm�rnice Rady 98/24/ES o bezpe�nosti a ochran� zdraví zam�stnanc� p�ed riziky spojenými s chemickými �initeli 
používanými p�i práci 

- Sm�rnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu sm�rných limitních hodnot expozice na pracovišti 
k provedení sm�rnice Rady 98/24/ES a zm�n� sm�rnic 91/322/EHS a 2000/39/ES 
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- Sm�rnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví t�etí seznam sm�rných limitních hodnot expozice na 

pracovišti k provedení sm�rnice Rady 98/24/ES a kterou se m�ní sm�rnice Komise 2000/39/ES 

-  Evropský katalog odpad� 

- Vyhláška MŽP �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (Katalog odpad�) 

-  Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cí p�edpis 

-  Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o 
zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy 

-  Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci. 

- Vyhláška �.432/2003 Sb. za�azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biologických expozi�ních test�. 

- Na�ízení vlády �.101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí 

-  Zákon �. 201/2012 Sb. o ochran� ovzduší ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cí p�edpisy 

-  Sm�rnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. b�ezna 1999 o omezování emisí t�kavých organických slou�enin vznikajících p�i používání 
organických rozpoušt�del p�i n�kterých �innostech a v n�kterých za�ízeních 

- Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cí p�edpisy a další související 

- Na�ízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) �. 648/2004 ze dne 31. b�ezna 2004 o detergentech 

- Sm�rnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. b�ezna 2013, kterou se m�ní sm�rnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních p�edpis� �lenských 
stát� týkajících se aerosolových rozprašova��, aby byla její ustanovení o ozna�ování p�izp�sobena na�ízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) �. 1272/2008 o klasifikaci, ozna�ování a balení látek a sm�sí 

15.2 Posouzení chemické bezpe�nosti  
Nebylo dosud provedeno 

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE 

a) Zm
ny provedené v bezpe�nostním listu v rámci revize:  
Oproti p�edchozí verzi byly zm�n�ny všechny �ásti Bezpe�nostního listu z d	vodu zm�ny zp	sobu klasifikace a 
ozna�ování v souladu s Na�ízením 1272/2008/ES. 

b)  Klí� nebo legenda ke zkratkám: 
Acute Tox. 1 Akutní toxicita, kategorie 1  
Acute Tox. 2 Akutní toxicita, kategorie 2 
Acute Tox. 3 Akutní toxicita, kategorie 3 
Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4 
Aquatic Acute 1 Nebezpe�ný pro vodní prost�edí, kategorie 1 
Aquatic Chronic 1 Nebezpe�ný pro vodní prost�edí, kategorie 1 
Aquatic Chronic 2 Nebezpe�ný pro vodní prost�edí, kategorie 2 
Aquatic Chronic 3 Nebezpe�ný pro vodní prost�edí, kategorie 3 
Aquatic Chronic 4 Nebezpe�ný pro vodní prost�edí, kategorie 4 
Asp. Tox. 1 Nebezpe�ná p�i vdechnutí, kategorie 1 
Carc. 1A Karcinogenita, kategorie 1A 
Carc. 1B Karcinogenita, kategorie 1B 
Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2 
Expl. 1.1 Výbušnina, podt�ída 1.1  
Expl. 1.2 Výbušnina, podt�ída 1.2  
Expl. 1.3 Výbušnina, podt�ída 1.3  
Expl. 1.4 Výbušnina, podt�ída 1.4  
Expl. 1.5 Výbušnina, podt�ída 1.5 
Expl. 1.6 Výbušnina, podt�ída 1.6 
Eye Dam. 1 Vážné poškození o�í / podrážd�ní o�í, kategorie 1  
Eye Irrit. 2 Vážné poškození o�í / podrážd�ní o�í, kategorie 2 
Flam. Aerosol 1 Ho�lavý aerosol, kategorie 1  
Flam. Aerosol 2 Ho�lavý aerosol, kategorie 2 
Flam. Gas 1 Ho�lavý plyn, kategorie 1  
Flam. Gas 2 Ho�lavý plyn, kategorie 2 
Flam. Liq. 1 Ho�lavá kapalina, kategorie 1  
Flam. Liq. 2 Ho�lavá kapalina, kategorie 2 
Flam. Liq. 3 Ho�lavá kapalina, kategorie 3 
Flam. Sol. 1 Ho�lavá tuhá látka, kategorie 1  
Flam. Sol. 2 Ho�lavá tuhá látka, kategorie 2 
Lact. M	že ohrozit laktaci 
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Met. Corr. 1 Látka nebo sm�s korozivní pro kovy, kategorie 1  
Muta. 1A Mutagenita v zárode�ných bu�kách, kategorie 1A 
Muta. 1B Mutagenita v zárode�ných bu�kách, kategorie 1B  
Muta. 2 Mutagenita v zárode�ných bu�kách, kategorie 2 
Org. Perox. A Organický peroxid, typ A 
Org. Perox. B Organický peroxid, typ B 
Org. Perox. CD Organický peroxid, typ CD 
Org. Perox. EF Organický peroxid, typ EF 
Org. Perox. G Organický peroxid, typ G 
Ox. Gas 1 Oxidující plyn, kategorie 1  
Ox. Liq. 1 Oxidující kapalina, kategorie 1  
Ox. Liq. 2 Oxidující kapalina, kategorie 2  
Ox. Liq. 3 Oxidující kapalina, kategorie 3 
Ox. Sol. 1 Oxidující tuhá látka, kategorie 1  
Ox. Sol. 2 Oxidující tuhá látka, kategorie 2 
Ox. Sol. 3 Oxidující tuhá látka, kategorie 3 
Ozone Nebezpe�ná pro ozonovou vrstvu 
Press. Gas (*) Plyny pod tlakem  
Pyr. Liq. 1 Samozápalná kapalina, kategorie 1  
Pyr. Sol. 1 Samozápalná kapalina, kategorie 2 
Repr. 1A Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A 
Repr. 1B Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B 
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 
Resp. Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k	že, kategorie 1 
Self-heat. 1 Samozah�ívající se látka nebo sm�s, kategorie 1  
Self-heat. 2 Samozah�ívající se látka nebo sm�s, kategorie 2 
Self-react. A Samovoln� reagující látka nebo sm�s, typ A 
Self-react. B Samovoln� reagující látka nebo sm�s, typ B  
Self-react. CD Samovoln� reagující látka nebo sm�s, typ CD 
Self-react. EF Samovoln� reagující látka nebo sm�s, typ EF 
Self-react. G Samovoln� reagující látka nebo sm�s, typ G 
Skin Corr. 1A Žíravost/dráždivost pro k	ži, podkategorie 1A 
Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro k	ži, podkategorie 1B 
Skin Corr. 1C Žíravost/dráždivost pro k	ži, podkategorie 1C 
Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro k	ži, podkategorie 2 
Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k	že, kategorie 1 
STOT RE 1 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1 
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 
STOT SE 1 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1 
STOT SE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 2 
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3 
Unst. Expl. Výbušnina  
Water-react. 1 Látka nebo sm�s, která p�i styku s vodou uvol�uje ho�lavé plyny, kategorie 1  
Water-react. 2 Látka nebo sm�s, která p�i styku s vodou uvol�uje ho�lavé plyny, kategorie 2 
Water-react. 3 Látka nebo sm�s, která p�i styku s vodou uvol�uje ho�lavé plyny, kategorie 3 
 
Exp. lim. Expozi�ní limit 
PEL P�ípustný expozi�ní limit 
NPK-P Nejvyšší p�ípustné koncentrace 
AGW Hrani�ní hodnota na pracovišti (Arbeitsplatzgrenzwerte) 
PBT Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 
vPvB Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
DNEL Odvozená úrove�, p�i které nedochází k nep�íznivým ú�ink	m 
PNEC  Odhad koncentrace, p�i které nedochází k nep�íznivým ú�ink	m 
VOC T�kavé organické látky 
CHSK Chemická spot�eba kyslíku 
BSK Biologická spot�eba kyslíku 
�SN �eská technická norma 
ACGIH  Americký výbor pr	myslových hygienik	 (American Conference of Industrial Hygienists) 
EC50 Koncentrace látky p�i které je zasaženo 50 % populace 
IC50 Koncentrace p	sobící 50% blokádu 
LC50 Smrtelná koncentrace látky, p�i které lze o�ekávat, že zp	sobí smrt 50 % populace 
LD50 Smrtelná dávka látky, p�i které lze o�ekávat, že zp	sobí smrt 50 % populace 
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravc	 



 

BEZPE�NOSTNÍ LIST 
podle Zákon 350/2011 Sb., Na�ízení ES 1907/2006 (REACH),  
Na�ízení ES 1272/2008 (CLP) a Na�ízení Komise EU 2015/830 
 

WEICON Primer M 100 

datum tisku: 
p�epracováno: 
verze: 

13/3/2017 
1/12/2015 
9.0 

 
IMDG Mezinárodní námo�ní p�eprava nebezpe�ného zboží 
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabrán�ní zne�iš�ování z lodí 
IBC Mezinárodní p�edpis pro stavbu a vybavení lodí hromadn� p�epravujících nebezpe�né chemikálie 
LHE Limitní hodnota expozice  
NOEC Koncentrace nevyvolávající žádné pozorovatelné ú�inky 
NOELR Rychlost dávkování nevyvolávající žádné pozorovatelné ú�inky 

c) D�ležité odkazy na literaturu a zdroje dat: 
Originální bezpe�ností list výrobce. 

d) Hodnocení nebezpe�nosti a klasifikace sm
si: 
Hodnocení sm�si bylo vykonáno expertním posudkem a konven�ní kalkula�ní metodou podle Na�ízení 1272/2008/ES. 

e) Seznam p�íslušných standardních v
t o nebezpe�nosti 
H225 Vysoce ho�lavá kapalina a páry.  
H317 M	že vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Zp	sobuje vážné poškození o�í.  
H319 Zp	sobuje vážné podrážd�ní o�í.  
H336 M	že zp	sobit ospalost nebo závrat�.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�inky. 

f) Pokyny pro školení pracovník� 
Není pot�ebné u malospot�ebitel	, p�i profesionálním použití se vyžaduje školení pro manipulaci s nebezpe�nými látkami 
nebo sm�smi a b�žné školení bezpe�nosti práce. Bezpe�nostní list by m�l být pracovník	m vždy k dispozici. 

g) Další informace 
Tyto informace se vztahují pouze na výše uvedený produkt a nemusí být platné p�i použití s jiným produktem nebo v jiné 
oblasti použití. Informace odpovídají našim aktuálním nejlepším v�domostem a jsou podávány v dobré ví�e, avšak bez 
záruky. Tyto informace nenahrazují kvalitativní specifikace a nemohou být ani považovány za záruku vhodnosti produktu 
pro jakékoliv specifické použití. Uživatel produktu je odpov�dný za dodržování všech platných p�edpis	 a na�ízení, i když 
nejsou v tomto Bezpe�nostním listu p�ímo citované. Je zodpov�dností uživatele, aby se ujistil, že poskytnuté informace 
jsou vhodné a dosta�ující pro jeho specifické použití produktu.  

Vypracoval: PharmDr. Vladimír Végh, PHARMIS www.pharmis.cz 

 


