Samson Extra 6 OD
Karta bezpečnostných údajov
v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830
Dátum vydania: 19. 12. 2016 Dátum spracovania: 3. 7. 2019 Nahrádza: 19. 9. 2018 Znenie: 1.3

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Forma produktu

: Zmes

Obchodné meno

: Samson Extra 6 OD

Výrobný kód

: SL-950 6 OD, IBE 3926, IBE 4038

Typ produktu

: OD : oil dispersion

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Hlavná kategória použitia

: Profesionálne použitie

Použitie látky/zmesi

: Herbicídna látka

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7
1840 Londerzeel - Belgium
T +32 (0)52 30 09 06 - F +32 (0)52 30 11 35
info@belchim.com - www.belchim.com

1.4. Núdzové telefónne číslo
Číslo pohotovosti

: +32(0)14584545
24 H/7 days

Krajina

Organizácia/Spoločnosť

Adresa

Číslo pohotovosti

Slovensko

Národné toxikologické
informačné centrum
Univerzitná nemocnica
Bratislava, pracovisko
Kramáre, Klinika pracovného
lekárstva a toxikológie

Limbová 5
833 05 Bratislava

+421 2 54 77 41 66

Komentár

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Zmesi/Látky: SDS EU 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830 (REACH prílohy II)
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2
H319
Senzibilizácie kože, kategória 1

H317

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória H400
1
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo,
kategória 1

H410

Úplné znenie vyhlásenia H: pozri kapitolu 16
Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania
Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Uviesť dodatočné značenieUviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e)
Výstražné piktogramy (CLP)
:

GHS07

GHS09

Výstražné slovo (CLP)

: Pozor

Výstražné upozornenia (CLP)

: H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
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Bezpečnostné upozornenia (CLP)

: P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s s miestnymi/ predpismi.

EUH vety

: EUH401 - Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí
a životné prostredie.
EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Dodatkové vety

: Z4 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
Vt5 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo2 - Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.
V3 - Riziko prípravku je prijateľné pre: populácie dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre včely prijateľné. Ak sú v poraste kvitnúce buriny, pre minimalizáciu
rizika poškodenia včiel, aplikujte v bezletovom čase včiel - neskôr večer, skoro ráno.
SP1 - Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v
blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z
poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).
Spe2 - Za účelom ochrany podzemnej vody aplikujte tento prípravok alebo iný prípravok
obsahujúci účinnú látku nicosulphuron na tom istom poli len v maximálnom množstve
45/g/ha/ročne (1×0,75 l/ha/ročne).
Spe3 - Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu (10 m) od hladín
tečúcich a stojatých vôd.
PHO1 - Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma
hygienickej ochrany zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych
prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé
2. pásmo).

2.3. Iná nebezpečnosť
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
Neuplatňuje sa

3.2. Zmesi
Názov

Identifikátor produktu

Konc.
(% w/w)

klasifikácia podľa
nariadenia (ES) č.1272/2008
[CLP]

Fatty amine, ethoxylated

(č. CAS) 61791-26-2
(č.v ES) 500-153-8

10 - 20

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

2-ethylhexan-1-ol

(č. CAS) 104-76-7
(č.v ES) 203-234-3
(REACH čís) 01-2119487289-20

5 - 10

Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour),
H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Nicosulfuron (ISO)

(č. CAS) 111991-09-4

5 - 10

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Polyoxyethylene sorbitol fatty acid ester

(č. CAS) 63089-86-1

5 - 10

Skin Irrit. 2, H315

Calcium alkylbenzenesulfonate

(č. CAS) 90194-26-6
(č.v ES) 290-635-1

<3

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

0,1 - 0,5

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 1, H410

Quaternary ammonium compounts, bis (hydrogenated (č. CAS) 61789-80-8
tallow alkyl) dimethyl, chlorides
(č.v ES) 263-090-2
Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné opatrenia prvej pomoci
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Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí

: Obeť vyneste na čerstvý vzduch. Dýchacie problémy: praďte sa s lekárom/medicínskou
službou.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou

: Pokožku umyte veľkým množstvom mydlovej vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky,
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami

: Oči si okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút. Nepoužívajte
neutralizačné (chemické) produkty. Poraďte sa s očným lekárom.

Opatrenia prvej pomoci po požití

: Nesnažiť sa vydáviť. Ústa vypláchnite vodou. Osobe v bezvedomí nepodávajte nič piť.
Vyhľadajte lekára/zdravotnícku pomoc, v prípade nevoľnosti.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky po kontakte s pokožkou

: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. V prípade opakovaného alebo dlhšieho vystavenia:
Varážky/dermatitída.

Symptómy/účinky po očnom kontakte

: Podráždenie očí.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
: Oxid dusičitý. Protialkoholová pena. Suchý prášok.

Vhodný hasiaci prostriedok

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty rozkladu

: Možný únik toxických a žieravých pár. Výpary dusíka. Oxidy síry. Oxid uhoľnatý. Oxid
dusičitý.

5.3. Rady pre požiarnikov
Protipožiarne opatrenia

: Vystavené kontajnery ochlaďte rozprášením vody alebo vodnou hmlou. Rieďte toxický plyn
s rozprášenou vodou. Hasiace tekutiny prehraďte a zachyťte (produkt nebezpečný pre
životné prostredie).

Ochrana pri hasení požiaru

: Gloves. Ochranný nehorľavý odev. Heat/fire exposure: compressed air/oxygen apparatus.

Iné informácie

: Hodu z hasenia nevylievajte do životného prostredia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Všeobecné opatrenia

: Držte mimo otvoreného ohňa /teploty.

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo

: Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo

: Ochranné rukavice. Ochranný odev. Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je
treba použiť.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Prehraďte a zachyťte rozšírenie (prípravok nebezpečný pre životné prostredie). Zabráňte, aby sa výrobok dostal do kanalizácie a verejného
vodovodu.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Pre zadržiavanie

: Zabráňte rozptylu prikrytím suchým pieskom/suchou zeminou. Pri zneškodňovaní
zhromažďovať do vhodných uzavretých nádob. Zvyšky starostlivo pozbierajte.

Čistiace procesy

: Namočené plochy oplachujte veľkým množstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri časť 13 pokiaľ ide o odstraňovanie odpadu vznikajúceho pri čistení.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné
zaobchádzanie

: Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Nevyhadzovať do kuchynského
drezu.

Hygienické opatrenia

: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri zasiahnutí kože si vyzlečte
znečistený odev. Manipulujte v súlade s predpismi priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Technické opatrenia

: Skladovací povrch musí byť nepremokavá a vybavená tak, aby spĺňala funkciu záchytného
koryta.

Podmienky skladovania

: Nádoba musí byť hermeticky uzatvorená. Uchovávajte na suchom mieste. Chráňte pred
vyokým teplom a priamym slnečným žiarením.

Teplo a zdroj vznietenia

: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Osobité predpisy pre obal

: Uchovávajte v pôvodných baleniach.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.2. Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie:
Zabezpečiť odsávanie alebo celkové vetranie miestnosti.
Ochrana rúk:
Ochranné rukavice. rukavice z PVC, alebo z inej plastovej látky alebo z prírodnej gumy. Doba zlomu: pozri odporúčania výrobcu
Ochrana očí:
Okuliare s ochranou proti vystrieknutiu alebo s tvárovým štítom
Ochrana pokožky a očí:
Bezpečnostná obuv odolná voči chemickým činiteľom. kombinácia kompletnej ochrany pred chemickými látkami
Ochrana dýchania:
V prípade vhodného vetrania nie je nosenie dýchacej ochrany nevyhnutné
Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia:
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo

: Tekuté skupenstvo

Farba

: Slabo biela.

Čuch

: jemné.

Prah zápachu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

pH

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

pH roztok

: 5,52 (1%)

Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod tavenia / oblasť topenia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod tuhnutia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod varu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod vzplanutia

: > 79 °C

Teplota samovznietenia

: 440 °C

Teplota rozkladu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Horľavosť (pevná látka, plyn)

: Neuplatňuje sa

Tlak pary

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Relatívna hustota pár pri 20 °C

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Relatívna hustota

: 0,9776

Hustota

: 0,9776 g/ml (20%)

Rozpustnosť

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Log Pow

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Viskozita, kinematický

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Viskozita, dynamický

: 78 - 515 mPa·s (40°C ± 0.5°C)

Explozívne vlastnosti

: Nevýbušné.

Vlastnosti podporujúce horenie

: Neoxidujúci materiál.

Limity výbušnosti

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

9.2. Iné informácie
Koncentrácia VOC

:0%

Povrchové napätie

: mN/m

Povrchové napätie

: mN/m

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Žiadna známa nebezpečná reakcia za normálnych užívateľských podmienok.

10.2. Chemická stabilita
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.
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10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Teplo a zdroj vznietenia.

10.5. Nekompatibilné materiály
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita (perorálna)

: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (dermálna)

: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (inhalačná)

: Neklasifikovaný

Samson Extra 6 OD
LD50 orálne potkan

> 2000 mg/kg (OECD 423 method)

LD50 na koži u potkana

> 2000 mg/kg (OECD 402 method)

Fatty amine, ethoxylated (61791-26-2)
LC50 inhalácia potkan (prach/hmla - mg/l/4h)

≈ 0,27 mg/l/4h (OECD 403 method)

Poleptanie kože/podráždenie kože

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Pri kožnej aplikácii u králika nedošlo k podráždeniu
(metóda OCDE 404)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

dodatočné pokyny

: Dráždivý účinok pri očnej aplikácii u králika
(metóda OCDE 405)

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

dodatočné pokyny

: Látka spôsobujúca precitlivenie
mouse
(metóda OCDE 429)

Mutagenita zárodočných buniek

: Neklasifikovaný

Karcinogenita

: Neklasifikovaný

Nicosulfuron (ISO) (111991-09-4)
NOAEL (chronická,ústný,zviera/mužský,2 roky)

199 mg/kg telesnej hmotnosti

Reprodukčná toxicita

: Neklasifikovaný

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný

Aspiračná nebezpečnosť

: Neklasifikovaný

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá
(akútna)

: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá
(chronická)

: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Samson Extra 6 OD
CEr50 (ostatné vodné rastliny)

0,067 mg/l (Lemna gibba)

NOEC (akútna)

0,01 mg/l

Nicosulfuron (ISO) (111991-09-4)
LC50 ryby 1
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Fatty amine, ethoxylated (61791-26-2)
LC50 ryby 1

1 - 10 mg/l (96 Hours) (Leuciscus idus (golden orfe)) (Published data)

EC50 Dafnia 1

1 - 10 mg/l (48 Hours) (OECD 202 method)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Nicosulfuron (ISO) (111991-09-4)
ťažko biologicky odstrániteľný odpad

Biodegradácia

2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)
Perzistencia a degradovateľnosť

Ľahko biodegradovateľné.

12.3. Bioakumulačný potenciál
Nicosulfuron (ISO) (111991-09-4)
Log Kow

0,61

Bioakumulačný potenciál

Nízky potenciál biokumulácie.

2-ethylhexan-1-ol (104-76-7)
BCF ryby 1

38,06

Log Pow

2,9

12.4. Mobilita v pôde
Nicosulfuron (ISO) (111991-09-4)
Log Koc

1,32

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Samson Extra 6 OD
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a
obalov

: Nezneškodňujte spolu s odpadom z domácnosti. Odpad zničiť v súlade s platnými
národnými predpismi.

Ekológia - odpadové materiály

: Podzemné a povrchové vody nekontaminujte.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Platia špeciálne
ustanovenia: 375

Platia špeciálne
ustanovenia: 969

Platia špeciálne
ustanovenia: A197

Platia špeciálne
ustanovenia: 375

Platia špeciálne
ustanovenia: 375

Tieto látky, ak sú prepravované v jednoduchých alebo kombinovaných obaloch s čistým množstvom kvapalných látok 5 l alebo menej na
jednoduchý alebo vnútorný obal, alebo s čistou hmotnosťou tuhých látok 5 kg alebo menej pripadajúcou na jednoduchý alebo vnútorný obal,
nepodliehajú žiadnym iným ustanoveniam ADR za predpokladu, že obaly spĺňajú všeobecné ustanovenia v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8.

14.1. Číslo OSN
UN 3082

UN 3082

UN 3082

UN 3082

UN 3082

Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s.
(Nicosulfuron)

LÁTKA NEBEZPEČNÁ
PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE,
KVAPALNÁ, I. N.
(Nicosulfuron)

LÁTKA NEBEZPEČNÁ
PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE,
KVAPALNÁ, I. N.
(Nicosulfuron)

14.2. Správne expedičné označenie OSN
LÁTKA NEBEZPEČNÁ
PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE,
KVAPALNÁ, I. N.
(Nicosulfuron)
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v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830

Opis dokumentu o preprave
UN 3082 LÁTKA
NEBEZPEČNÁ PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
KVAPALNÁ, I. N.
(Nicosulfuron), 9, III, (-)

UN 3082
UN 3082 Environmentally
ENVIRONMENTALLY
hazardous substance,
HAZARDOUS
liquid, n.o.s. (Nicosulfuron),
SUBSTANCE, LIQUID,
9, III
N.O.S. (Nicosulfuron), 9, III,
MARINE POLLUTANT

UN 3082 LÁTKA
NEBEZPEČNÁ PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
KVAPALNÁ, I. N.
(Nicosulfuron), 9, III

UN 3082 LÁTKA
NEBEZPEČNÁ PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
KVAPALNÁ, I. N.
(Nicosulfuron), 9, III

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
9

9

9

9

9

III

III

III

III

Nebezpečný pre životné
prostredie : Áno

Nebezpečný pre životné
prostredie : Áno

Nebezpečný pre životné
prostredie : Áno

14.4. Obalová skupina
III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nebezpečný pre životné
prostredie : Áno

Nebezpečný pre životné
prostredie : Áno
Morský polutant : Áno

Žiadne ďalšie dostupné informácie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Pozemná doprava
Osobitné ustanovenia (ADR)

: 274, 335, 375, 601

Oranžové tabule

:

Lodná doprava
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Letecká preprava
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Vnútrozemská preprava
Klasifikačný kód (ADN)

: M6

Počet kužeľov/modrých svetiel (ADN)

:0

Železničná doprava
Nie sú k dispozícii žiadne dáta

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.1.1. EU-predpisy
Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII
Neobsahuje látky z REACH
Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH
Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú Nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 4. júla 2012, ktoré sa týka vývozu
a dovozu nebezpečných chemických látok.
Neobsahuje žiadne látky, ktorá podlieha Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických
látkach

Koncentrácia VOC
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v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830

15.1.2. Národné predpisy
Zákon č. 67/2010 Z.z
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Nariadenie (EU) č. 540/2011
Nariadenie (EU) č. 544/2011
Nariadenie (EU) č. 545/2011
Nariadenie (EU) č. 546/2011
Nariadenie (EU) č. 547/2011
Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení
Nariadenie (ES) č. 396/2005 v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie
Pokyny na zmenu:
Informácie o doprave.
Oddiel

Zmenená položka

Zmena

14.1

UN čislo (ADR)

Pridané

14.6

Osobitné ustanovenia (ADR)

Upravené

14.6

Kód obmedzjúci tunel (ADR)

Upravené

Poznámky

Úplné znenie viet H a EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)

Akútna toxicita (inhalácia:para) Kategória 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akútna toxicita (orálna), kategória 4

Aquatic Acute 1

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

Aquatic Chronic 1

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1

Eye Dam. 1

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1

Eye Irrit. 2

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2

Skin Corr. 1

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1

Skin Irrit. 2

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2

Skin Sens. 1

Senzibilizácie kože, kategória 1

STOT SE 3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

SDS EU (REACH Annex II) BCP
Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne
požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.
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