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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
(REACH nařízení (ES) č.1907/2006 – č.2015/830) 

ODDÍL 1 - IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 
1.1. IdenYfikace výrobku: 
Název: OWATROL DECAPANT DSP 800 
Kód výrobku: owadsp800 
1. 2. Příslušná určená použig látky nebo směsi a nedoporučená použig Slupovací gel 
1.3. IdenYfikace dodavatele bezpečnostního listu 
 Zaregistrovaný název společnosY: DURIEU S.A. 
 Adresa: Z.A.I.“La Marinière“ , ulice Charles de Gaulle 2, bis, 91070 BONDOUFLE, Francie 
 Telefon: +33(0)1.60.86.48.70    Fax: +33(0)1.60.86.84.84 
 info@durieu.com 
 www.durieu.com 
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +33(0)1.45.42.59.59 
Sdružení/Organizace: INRS      hxp://www.centres-anYpoison.net 
    
ODDÍL 2 – IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi.  V souladu se směrnicí EU č.1272/2008 a jejími změnami. Hořlavá kapalina, kategorie 2 (Hořlavina 
2, H225). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže(EUH066). Podráždění očí, kategorie 2 (Podráždění očí 2, 
H319). Může způsobit ospalost nebo závratě (jedna expozice), kategorie 3 (STOT SE 3, H336). Nebezpečný pro vodní prostředí – 
chronické riziko, kategorie 3 (AquaYc Chronic 3, H412). 
2.2. Prvky eYkety 
V souladu se směrnicí EU č.1272/2008 a jejími změnami. 
Rizikové piktogramy: 
Signální slovo:   NEBEZPEČÍ 
IdenYfikátory výrobku: 606-001-00-8   ACETON 
Věty o nebezpečnosY: 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
PrevenYvní prohlášení – všeobecná: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šgtek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah děg. 
PrevenYvní prohlášení – prevence: 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový šgt. 
PrevenYvní prohlášení – reakce: 
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované čásY oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte     
kůži vodou/osprchujte. 
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. 
PrevenYvní prohlášení – skladování: P501 Odstraňte obsah/obal … 
2.3. Další rizika 
Tato směs neobsahuje látky označované jako „látky vzbuzující velmi velké obavy“ (SVHC)>= 0,1% zveřejněné evropskou chemickou 
agnturou (ECHA)) v REACH článku 57: hxp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Tato směs nesplňuje  kritéria PBT ani 
kritériavPvB pro směsi dle přílohy XIII REACH nařízení  EC 1907/2006.  
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3.2. Směsi 
Složení:    

Informace o složkách: 
[1] Látka, pro kterou jsou maximální pracovní limity vystavení k dispozici. 

ODDÍL 4 – POKYNY PRO POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 

Zpravidla v případě pochybnosg  nebo pokud příznaky přetrvávají, vždy zavolejte lékaře. NIKDY nevyvolávejte zvracení u osob 
v bezvědomí. 
4.1. Popis pokynů pro poskytování první pomoci 
V případě vdechnug: 
V případě masivního vdechnug, přesuňte posYženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud je osoba v bezvědomí, umístěte ji do 
stabilizované polohy. Informujte lékaře o všech událostech pro ujištění, zda pozorování a podpůrná nemocniční péče bude nutná. 
V případě nepravidelného dýchání nebo bez dechu, proveďte dýchání z úst do úst a zavolejte lékaře. 
V případě potřísnění nebo kontaktu s očima: 
Důkladně omývejte čistou vodou po dobu 15 min, víčka nechat otevřená. Pokud se vyskytne zarudnug, bolest nebo rozmazané 
vidění, poraďte se s očním lékařem. 
V případě potřísnění nebo kontaktu s kůží: 
Sundat kontaminovaný oděv a kůži důkladně umýt mýdlem a vodou nebo schváleným čisYčem. Dávat pozor na zbytek výrobku mezi 
kůží a oděvem, hodinkami, botami, atd. Pokud je kontaminovaná oblast rozsáhlá a/nebo je poškozena kůže, poradit se s lékařem 
nebo dopravit pacienta do nemocnice. 
V případě požig: V případě požig, pokud se jedná o malé množství (ne více než jedno sousto), vypláchnout ústa vodou a poradit se 
s lékařem. PosYženého udržovat v klidu. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc a ukázat eYketu. V případě náhodného 
požig, zavolat lékaře k vyhodnocení potřeby pozorování a následného ošetření v nemocnici. Ukázat mu eYketu. 
4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, jak akutní, tak opožděné.  
Žádná data nejsou k dispozici. 
4.3. Určení okamžité lékařské pomoci a potřebného speciálního léčení 
Žádná data nejsou k dispozici. 
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IdenYfikace (EC) 1272/2008 Pozn. %

INDEX: 606-001-00-8 
CAS: 67-64-1 

EC: 200-662-2 
REACH: 01-2119471330-49 

ACETON

GHS02, GHS07 
Dgr 

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

EUH066

[1] 
50<=x % < 100

INDEX: 603-057-00-5 
CAS: 100-51-6 
EC: 202-859-9 

REACH: 01-2119492630-38 
BENZYL ALKOHOL

GHS07 
Wng 

Acute Tox. 4, H332 
Acute Tox.4, H302

10<=x % < 25

INDEX: 298 
EC: 918-811-1 

REACH: 01-2119463583-34 
UHLOVODÍKY, C10, 

AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, 
< 1% NAPHTALENE

GHS09, GHS07, GHS08 
Dgr 

Asp-Tox.1, H304 
STOT SE 3, H336 

AquaYc Chronic 2, H411 
EUH066

2.5<=x % < 10

INDEX: 607-001-00-0 
CAS: 64-18-6 

EC: 200-579-1 
REACH: 01-21194974-37 

KYSELINA MRAVENČÍ

GHS05 
Dgr 

Skin Corr. 1A, H314
B [1] 1<=x % < 2.5
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ODDÍL 5 – OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

Hořlavina. 
Chemické prášky, oxid uhličitý a další hasící plny jsou vhodné pro menší ohně. 
5.1. Hasicí prostředky    
Balení, která se vyskytují blízko ohně, udržujte studené, aby se zabránilo vybuchnug nádob pod tlakem. 
Vhodné hasicí metody: 
V případě požáru použijte: 
-stříkanou vodu nebo vodní mlhu 
-vodu s AFFF adiYvem 
-halon 
-pěnu 
-víceúčelový ABC prášek 
-BC prášek 
-oxid uhličitý (CO2) 
Nevhodné metody hašení 
-Přímý proud vody. 
Zabraňte zbytkům hasících prostředků, aby unikly do kanalizace. 
5.2. Speciální rizika plynoucí z prostředku nebo směsi 
Oheň často produkuje hustý černý kouř. Vystavení se produktům rozkladu může být pro zdraví nebezpečné. 
V kouři nedýchat. 
V případě kouře se může vytvořit: 
-oxid uhelnatý (CO) 
-oxid uhličitý (CO2) 
5.3. Rady pro hasiče 
 Hasiči musí být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji. 

ODDÍL 6 – OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1. PrevenYvní opatření týkající se osob, ochranných prostředků a pohotovostních postupů: 
Viz bezpečnostní opatření uvedená v bodech 7 a 8. Pro osoby, které neposkytují první pomoc: Kvůli rozpouštědlům obsaženým ve 
směsi, eliminujte zdroje možného zapálení a prostor vyvětrejte. Vyhnout se styku s kůží a očima. V případě vylig většího množství, 
evakuujte personál, vstup umožněte pouze proškoleným osobám vybaveným ochrannými pomůckami. Pro osoby poskytující první 
pomoc: Hasiči musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými pomůckami (Viz oddíl 8). 
6.2. PrevenYvní opatření týkající se životního prostředí. Za účelem zabránění šíření uniklé kapaliny a její kontroly zakrýt nehořlavým 
absorpčním materiálem jako je písek, hlína, vermikulit, křemelina v nádobách určených pro domácí odpad.  Zabránit úniku 
jakéhokoliv materiálu do odtoků nebo kanálů. V případě, že produkt kontaminuje kanalizaci nebo vodu, upozorněte na to příslušné 
orgány v souladu se zákonnými opatřeními. Použijte nádoby pro odpad v souladu s platnými nařízeními (voz oddíl 13). 
6.3. Metody a materiál pro zamezení šíření a čištění: Nejlépe čisYt čisYcím prostředkem, nepoužívat rozpouštědla. 
6.4. Odkaz na ostatní oddíly 
Žádná data nejsou k dispozici. 
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ODDÍL 7 – MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

Nařízení týkající se skladovacích prostor plag pro dílny, ve kterých je s výrobkem manipulováno. 
7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci: 
Po manipulaci si vždy umýt ruce. Sundat a vyprat kontaminovaný oděv před jeho opětovným použigm. ZajisYt přiměřené větrání, 
zvláště v uzavřených prostorech. Před vstupem do stravovacích prostor, sundat kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. 
Ochrana před ohněm: 
Manipulovat v dobře větraných prostorech. Výpary jsou těžší než vzduch. Mohou se šířit u země a tvořit směsi, které jsou se 
vzduchem výbušné. Zabránit vytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací ve vzduchu a zabránit tvorbě koncentrací výparů, které 
jsou vyšší než limity expozice pro zaměstnance. Zabránit nahromadění elektrostaYckých výbojů se spojením se zemí. Směs se může 
stát elektrostaYcky nabitou: vždy uzemněte během přelévání. Noste anYstaYcké boty a oděv, podlahy by měly být elektricky vodivé. 
Směs používejte v prostorách bez otevřeného ohně nebo dalších zdrojů zapálení a ujistěte se, že elektrické vybavení je vhodně 
chráněno. Balení uchovávejte těsně uzavřené a mimo zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně. Nepoužívejte nářadí, které může 
vytvořit jiskry. Nekuřte. Zabránit přístupu nepovolaným osobám. 
Doporučené vybavení a postupy: 
Pro osobní bezpečnost viz §8. Řídit se pokyny uvedenými na eYketě a také průmyslovými bezpečnostními opatřeními. Pracovní 
prostory vybavit venYlací a poskytnout odsávání par v místě emise. Rovněž poskytnout dýchací přístroje pro krátkodobé účely 
výjimečné povahy a pro nouzové zásahy. Ve všech případech obnovit emise u zdroje. Vyhnout se kontaktu kůže a očí se směsí. 
Otevřená balení musí být znovu pečlivě uzavřena a skladována ve vodorovné pozici. 
Zakázané vybavení a postupy: 
Kouření, jezení a pig jsou zakázány v prostorech, ve kterých se směs používá. Nikdy neotvírejte balení pod tlakem. 
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelnosg 
Žádné údaje nejsou k dispozici. 
Skladování: 
Uchovat mimo dosah děg. 
Uchovávat v těsně uzavřené nádobě na suchém a dobře větraném místě. 
Uchovávat mimo zdroj zapálení – nekouřit. 
Uchovávat mimo veškeré zdroje zapálení, horko a přímé slunce. 
Vyhnout se nahromadění elektrostaYckého výboje. 
Podlaha musí být nepropustná a musí tvořit sběrnou nádobu tak, aby se v případě náhodného úniku nemohla kapalina rozšířit mimo 
tuto oblast.  
Balení: 
Vždy uchovávat v balení, které je stejné jako původní obal. 
7.3. Specifická konečná použig 
Žádná data nejsou k dispozici. 
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ODDÍL 8 – OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 

8.1. Kontrolní parametry   

 Limitní hodnoty expozice zaměstnanců: 

Evropská Unie (2009/161/EU, 2006/15/EC, 2000/39/EC, 98/24/EC): 

ACGIH TLV (Americká konference vládních průmyslových hygieniků, prahové limitní hodnoty, 2010): 

Německo – AGW (BAuA – TRGS 900, 21/06/2010): 

Francie (INRS – ED984 2008): 

UK/WEL (Limity vystavení pracoviště, EH40/2005, 2007): 

AMNES - Zuzana Penkalová, Sadová 301/44a, 746 01 Opava, Tel: +420 774 603 092, E-mail: info@owatrol.cz, Web: www.owatrol.cz 

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Poznámky:

67-64-1 1210 500 - - -

64-18-6 9 5 - - -

CAS TWA: STEL: Strop: Definice: Kritéria:

67-64-1 500 ppm 750 ppm - - -

64-18-6 5 ppm 10 ppm

CAS WME: WME: Přebytek: Poznámky:

67-64-1 500 ml/m3 1200 ml/m3 2(l) DFG

64-18-6 5 ml/m3 9.5 ml/m3 2(l) DFG, EU, Y

CAS WME-ppm: WME - m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Poznámky:
Č. TMP

67-64-1 500 1210 1000 2420 - 84

64-18-6 5 9

CAS TWA: STEL: Strop: Definice: Kritéria:

67-64-1 500 ppm 1500 ppm - - -

64-18-6 5 ppm - - - -
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8.2. Kontroly expozice 
Opatření týkající se osobní ochrany jako jsou osobní ochranné pomůcky. Nosit osobní ochranné pomůcky, které jsou čisté a jsou 
řádně udržované. Skladovat osobní ochranné pomůcky na čistém místě, mimo pracovní prostor. Během jejich používání nikdy nejíst, 
nepít nebo nekouřit. Sundat a vyprat kontaminovaný oděv před jeho opětovným použigm. ZajisYt vhodné větrání, zvláště 
v uzavřeném prostoru. 
- Ochrana očí/obličeje: Vyhnout se styku s očima. Nosit chrániče očí určené pro ochranu proY vystříknug kapaliny. Před manipulací 
nasadit ochranné brýle v souladu s normou EN166. V případě vysokého rizika chraňte obličej obličejovým šgtem. Dioptrické brýle 
nejsou považovány za ochranu. Osoby s kontaktními čočkami by měli během práce, u které by mohly být vystaveny dráždivým  
výparům, nosit dioptrické brýle. Na pracovišgch, kde se pracuje s výrobkem pravidelně, zřiďte místa pro výplach očí. 
- Ochrana rukou: Používat ochranné rukavice, které jsou odolné proY chemickým prostředkům v souladu s normou EN374. Rukavice 
musí být zvoleny v závislosY na aplikaci a délce trvání použig na pracovní stanici. Ochranné rukavice musí být zvoleny dle jejich 
vhodnosY pro danou pracovní stanici: s jinými chemickými výrobky může být manipulováno, nutná fyzická ochrana (proY řezání, 
probodnug, ochrana proY horku), je požadována jistá úroveň zručnosY. 
Typy doporučených rukavic: 
- PVA (polyvinylalkohol)  

Doporučené vlastnosY: Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374 
- Ochrana těla: Vyvarovat se kontaktu s kůží. Nosit vhodný ochranný oděv. 
Vhodný typ ochranného oděvu: V případě značného postříkání nosit vodotěsný ochranný oděv proY chemickým rizikům (typ 3) 
v souladu s normou EN14605 za účelem zabránění kontaktu s kůží. V případě rizika postříkání nosit ochranný oděv proY chemickým 
rizikům (typ 6) v souladu  EN13034 k zabránění kontaktu s kůží. Pracovní oděv nošený personálem by mělo být pravidelně prán.Po 
kontaktu s výrobkem všechny čásY těla, které byly zašpiněny, musí být umyty. 
  - Ochrana dýchacích cest 
Vyvarujte se vdechnug výparů. Pokud je venYlace nedostačující, použijte vhodný dýchací přístroj.Pokud zaměstnanci čelí 
koncentracím vyšším než jsou limity expozice pro zaměstnance, musí použít vhodný, schválený, ochranný dýchací přístroj. 
ProYplynový a proYvýparový filtr(y) (Kombinované filtry) v souladu s normou EN14387: 

- A1 (Hnědý)  

ODDÍL 9 – FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech    
   
Obecné informace: 

   
 Důležité informace ohledně zdraví, bezpečnosY a životního prostředí: 

9.2. Další informace: 
Žádná data nejsou k dispozici. 
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Skupenství: viskózní kapalina

pH: nepodstatný

Bod/Interval varu: > 35°C

Bod vzplanug: -18°C

Tlak výparů (50°C): nepodstatný

Hustota: < 1

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný

Bod/Interval tání: nespecifikováno

Bod samovznícení: nespecifikováno

Bod/Interval rozkladu: nespecifikováno.
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ODDÍL 10 – STABILITA A REAKTIVITA 

10.1. ReakYvita 
Žádná data nejsou k dispozici. 
10.2. Chemická stabilita 
Směs je stabilní za doporučených manipulačních a skladovacích podmínek v oddílu 7. 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí 
Při vystavení vysokým teplotám může směs uvolňovat nebezpečné produkty jako oxid uhelnatý a uhličitý, kouř a oxid dusnatý. 
10.4. Varovné podmínky 
Jakýkoliv přístroj, který může způsobit oheň nebo který má kovový povrch s vysokými teplotami (hořáky, elektrické oblouky, kotle 
atd.) se nesmí na pracovišgch vyskytovat. 
Vyhnout se:  
-nahromadění elektrostaYckých výbojů 
-topení 
-horku 
-ohni a horkým povrchům 
10.5. Neslučitelné materiály 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Teplotní rozklad může uvolnit/vytvořit: 
-Oxid uhelnatý (CO) 
-Oxid uhličitý (CO2) 

ODDÍL 11 – TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1. Informace o toxikologických účincích 
Vystavení se výparům z ředidel obsažených v přípravku mimo stanovené limitní hodnoty expozice může mít škodlivé účinky na zdraví 
jako je: podráždění sliznice a dýchacího ústrojí, ledvin, jater a centrálního nervového systému. Mezi symptomy patří bolest hlavy, 
otupělost, závratě, únava, svalová astenie, v extrémních případech ztráta vědomí. Při delším nebo opakovaném kontaktu může z kůže 
vymizet její přirozený olej a způsobit tak nealergickou kontaktní dermaYYdu a vstřebávání přes epidermis. Při delším nebo 
opakovaném kontaktu může z kůže vymizet její přirozený olej a způsobit tak nealergickou kontaktní dermaYYdu a vstřebávání přes 
kůži. Může mít dočasný efekt na oči, jako je jejich podráždění, což zcela ustoupí po 21 dnech pozorování. Stříknug do očí může 
způsobit podráždění a přechodné poškození. Mohou se objevit omamné účinky, jako je ospalost, bezvědomí, snížená ostražitost, 
ztráta reflexů, ztráta koordinace nebo závratě. Mohou se také projevit účinky ve formě silných bolesg hlavy nebo zvracení, 
zmatenosY, závrag, podrážděnosY, únavy nebo výpadků paměY. 
11.1.1. Látky 
Akutní toxicita: 
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, < 1% NAFTALEN 
Orální cesta:   LD50 > 5000 mg/kg 
Druh: Krysa 
OCDE Ligne directrice 401 (vysoká toxicita orální cestou) 

Kožní cesta:   LD50 > 2000 mg/kg 
Druh: Králík 
OCDE Ligne directrice 402 (vysoká toxicita kožní cestou) 

Dýchací cesty:   LD50 = 4.688 mg/l 
Druh: Krysa 
OCDE Ligne directrice 403 (vysoká toxicita vdechnugm) 

Mutagenita choroboplodných buněk: 
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, < 1% NAFTALEN 
Žádný mutagenní efekt.¨ 
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Karcinogenita: 
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, < 1% NAFTALEN 
Test karcinogenity: negaYvní 
Žádný karcinogenní účinek. 

Toxický vůči reprodukYvitě: 
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, < 1% NAFTALEN 
Žádný toxický účinek na reprodukYvitu 
OCDE Ligne directrice 414 (Studium toxicity na prenatální vývoj) 

11.1.2. Směs 
Žádné toxikologické údaje pro tuto směs nejsou k dispozici. 

ODDÍL 12 – EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Škodlivý vůči vodnímu prostředními s dlouhotrvajícími účinky. Produkt se nesmí dostat do kanalizace nebo vodních cest. 
12.1. Toxicita 
12.1.1. Látky 
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, < 1% NAFTALEN 
Toxicita vůči rybám: Druh: Perca fluviaYlis 
Toxicita vůči korýšům:  EC50 <= 10 mg/l 
Druh: Daphnia magna 
Doba vystavení: 48 h 
Toxicita vůči řasám:    ECr50 = 11 mg/l 
Druh: Pseudokirchnella subcapitata 
Doba vystavení: 72 h 
12.1.2. Směs 
Pro tuto směs nejsou k dispozici žádné údaje ohledně toxicity na vodní prostředí. 
12.2. Persistence a rozložitelnost: 
12.2.1 Látky 
UHLOVODÍKY, C10, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, < 1% NAFTALEN 
Biologická rozložitelnost:  žádné údaje o biologické rozložitelnosY nejsou k dispozici, látka je považována za pomalu rozložitelnou. 
12.3. Bioakumulační schopnost 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
12.4. Stabilita v půdě 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 
12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB 
Žádná data nejsou k dispozici. 
12.6. Jiné nežádoucí efekty 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 

ODDÍL 13 – DOPORUČENÍ PRO LIKVIDACI 

Vhodné odpadové hospodářství směsi a/nebo její nádoby musí být stanoveno v souladu se Směrnicí 2008/98/EC. 
13.1 Metody nakládání s odpady    
Nevlévat do odtoků a kanálů. 
Odpad: 
Odpadové hospodářství je uskutečňováno bez ohrožení zdraví člověka, bez poškození životního prostředí a zvláště bez ohrožení vody, 
vzduchu, půdy, rostlin a živočichů. Recyklovat a likvidovat odpad v souladu s platnou legislaYvou, nejlépe prostřednictvím 
cerYfikované společnosY. Odpadem nekontaminovat půdu nebo vodu, neukládat odpad v přírodě. 
Znečištěné obaly: 
Zcela vyprázdnit nádobu. Nechat eYketu(y) na nádobě. Odevzdat cerYfikované společnosY na odpady. 
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ODDÍL 14 – INFORMACE K PŘEPRAVĚ 

Přeprava výrobku v souladu s opatřeními dle ADR pro silniční přepravu, RID pro železniční, IMDG pro námořní a ICAO/IATA pro 
leteckou přepravu (ADR 2015 – IMDG 2014 – ICAO/IATA 2015). 
14.1 Číslo UN 
1993 
14.2. UN vlastní přepravní název 
UN1993=FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (aceton) 
14.3. Přepravní třída nebezpečnosY 
   - Klasifikace: 3 
14.4. Třída balení 
    II 
14.5. Nebezpečí vůči životnímu prostředí 
    - 
 14.6. Speciální upozornění pro uživatele 

14.7. Přeprava volně ložená dle Přílohy II Marpol and the IBC Code 
 Žádná data nejsou k dispozici. 

ODDÍL 15 – INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1. Směrnice týkající se bezpečnosY, zdraví a životního prostředí specifické pro tuto látku nebo směs. 
Informace o klasifikaci a šgtkovaní se nachází v oddílu 2: 
Byly použity následující směrnice: 
-Nařízení EU 1272/2008 změněno Nařízením EC 487/2013. 
-Nařízení EU 1272/2008 změněno Nařízením EC 758/2013. 
-Nařízení EU 1272/2008 změněno Nařízením EC 944/2013. 
-Nařízení EU 1272/2008 změněno Nařízením EC 605/2014. 
-Nařízení EU 1272/2008 změněno Nařízením EC 1297/2014. 
-Informace k obalu: 
Obaly musí být opatřeny hmatovým upozorněním na nebezpečí (viz Nařízení EU č. 1272/2008, příloha II, část 3). 
-Zvláštní ustanovení 
Žádná data nejsou k dispozici. 
15.2. Posouzení chemické bezpečnosY 
Žádná data nejsou k dispozici. 
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ADR/RID Třída Kód Tř.balení Šgtek Ident. LQ Opatření EQ Kat. Tunel

3 F1 II 3 33 1 L 274 601 604D E2 2 D/E

IMDG Třída 2. šgtek Tř.balení LQ EMS Opatř- EQ

3 - II 1 L F-E, S-E 274 E2

IATA Třída 2. šgtek Tř.balení Pasažér Pasažér Cargo Cargo Pozn. EQ

3 - II 353 5 L 364 60 L A3 E2

3 - II Y341 1 L - - A3 E2
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ODDÍL 16 – DALŠÍ INFORMACE 

Jelikož nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, informace poskytnuté v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na naší 
aktuální úrovni znalosg a na státních a obecních opatření. Tato směs nemůže být použita na jiné účely než na ty, které jsou 
specifikovány v bodě 1, bez předchozího písemného návodu k manipulaci. Je vždy na zodpovědnost uživatele podniknout veškerá 
nutná opatření, která by byla v souladu se zákonnými požadavky a místními předpisy. Informace poskytnuté v tomto bezpečnostním 
listu musí být považovány jako popis bezpečnostních požadavků, které se vztahují k výrobku a ne jako záruka jeho vlastnosg. Symbol 
na kraji stránky znamená, že odstavec byl změněn a nahrazuje všechny předchozí verze stejného odstavce. 

Názvy pro věty obsažené v bodě 3: 

Zkratky: 
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
IMDG: Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí 
IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
ICAO: Mezinárodní asociace pro civilní letectví 
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 
WGK: Třídy nebezpečnosY pro vodu 
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H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požig.

H304 Při požig a vniknug do dýchacích cest může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.    

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
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