
AMPERE PROFESSIONAL PAINT all color

Kód produktu: 00127-0081-GHS

a.m.p.e.r.e. system sas

Bezpe nostní list  podle na ízení (ES) !. 1907/2006

Datum revize: 26.06.2015 "íslo revize: 2,1

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm!si a spole nosti/podniku

AMPERE PROFESSIONAL PAINT all color

1.1 Identifikátor výrobku

1.2 P"íslu�ná ur ená pou�ití látky nebo sm!si a nedoporu ená pou�ití

Pou�ití látky nebo sm!si

Aerosolová barva ve spreji pro profesionální pou�ití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu

a.m.p.e.r.e. system sasFirma:

Boite postale 27526Název ulice:

F-95040 Cergy Pontoise CedexMísto:

Telefon: +33134647272
Fax: +33130375517

e-mail: fds@amperesystem.com

Osoba zodpov#dná za bezpe!nostní datový list: sds@gbk-ingelheim.deInforma!ní oblast:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 
Toxikologického informa!ního st ediska (TIS): +420 224 919 293

1.4 Telefonní  íslo pro naléhavé 
situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm!si podle na"ízení (ES)  . 1272/2008

Kategorie nebezpe!í:
Aerosol: Aerosol 1
Vá�né po�kození o!í/podrá�d#ní o!í: Eye Irrit. 2
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: STOT SE 3
Údaje o nebezpe!nosti:
Extrémn# ho lavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m$�e roztrhnout.
Zp$sobuje vá�né podrá�d#ní o!í.
M$�e zp$sobit ospalost nebo závrat#.

2.2 Prvky ozna ení

Nebezpe né slo�ky které musí být uvedeny na �títku
aceton

Signální slovo: Nebezpe!í

Piktogramy:

H222 Extrémn# ho lavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m$�e roztrhnout.
H319 Zp$sobuje vá�né podrá�d#ní o!í.
H336 M$�e zp$sobit ospalost nebo závrat#.

Standardní v!ty o nebezpe nosti

P102 Uchovávejte mimo dosah d#tí.
P210 Chra%te p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným plamenem a jinými zdroji 

zapálení. Zákaz kou ení.
P211 Nest íkejte do otev eného ohn# nebo jiných zdroj$ zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pou�ití.
P410+P412 Chra%te p ed slune!ním zá ením. Nevystavujte teplot# p esahující 50 °C/122 °F.
P261 Zamezte vdechování aerosoly.
P305+P351+P338 P&I ZASA�ENÍ 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.
P337+P313 P etrvává-li podrá�d#ní o!í: Vyhledejte léka skou pomoc/o�et ení.
P304+P340 P&I VDECHNUTÍ: P eneste osobu na !erstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnad%ující 

Pokyny pro bezpe né zacházení

CSDatum vydání: 26.06.2015 Strana 1 z 10

1.4 Kontakty pro naléhavé situace v ČR:
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08
tel. +420224915402
Email: tis@vfn.cz
Distributor v ČR:
KOMA RENT s.r.o.
Za zastávkou 373, Praha, 111 01
Tel: 724 023 744, 272 705 898
Email: barvy@koma-rent.cz
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dýchání.
P312 Necítíte-li se dob e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA"NÍ ST&EDISKO/léka e.

EUH066 Opakovaná expozice m$�e zp$sobit vysu�ení nebo popraskání k$�e.
EUH208 Obsahuje Zirkon-2-ethylhexanoat, 2-butanonoxim. M$�e vyvolat alergickou reakci.
      Pouze pro profesionální u�ivatele

Zvlá�tní zna ení u speciálních sm!sí

P i pou�ívání m$�e vytvá et ho lavé nebo výbu�né sm#si par se vzduchem.
2.3 Dal�í nebezpe nost

ODDÍL 3: Slo�ení/informace o slo�kách

3.2 Sm!si

Barevný prysky i!ný aerosol v organických rozpou�t#dlech
Chemická charakteristika
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Nebezpe né slo�ky

ObsahNázev"íslo CAS

"íslo ES Indexové !. "íslo REACH

Klasifikace podle na ízení (ES) !. 1272/2008 [CLP]

67-64-1 aceton < 25 %

200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

74-98-6 propan < 20 %

200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21

Flam. Gas 1; H220

106-97-8 butan < 10 %

203-448-7 601-004-00-0 01-2119474691-32

Flam. Gas 1; H220

2807-30-9 2-(propyloxy)ethanol < 10 %

220-548-6 603-095-00-2 01-2119883539-19

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H226 H312 H319

108-10-1 4-methylpentan-2-on < 10 %

203-550-1 606-004-00-4 01-2119473980-30

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H332 H319 H335 EUH066

110-19-0 Isobutylacetát < 5 %

203-745-1 607-026-00-7 01-2119488971-22

Flam. Liq. 2; H225 EUH066

108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetát < 5 %

203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29

Flam. Liq. 3; H226

107-87-9 methylpropylketon < 5 %

203-528-1 01-2119988840-24

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H225 H302 H319

1330-20-7 Xylen < 5 %

215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. 
Tox. 1; H226 H312 H332 H315 H319 H335 H373 H304

22464-99-9 Zirkon-2-ethylhexanoat < 1 %

245-018-1

Repr. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1; H361d H334 H317

96-29-7 2-butanonoxim < 1 %

202-496-6 616-014-00-0 01-2119539477-28

Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H351 H312 H318 H317

64742-49-0 Nafta (ropa) < 1 %

921-024-6 649-328-00-1 01-2119475514-35

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 
H411

Doslovné zn#ní H- a EUH-v#ty: viz. odstavec 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Zne!i�t#ný, nasáklý od#v ihned svléct.
Posti�eného vynést z ohro�ené oblasti a ulo�it.

V�eobecné pokyny
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Po vdechnutí výpar$ p i havárii vynést posti�eného na !erstvý vzduch.
P i obtí�ích dopravit k léka i.

P"i vdechnutí

Umýt mýdlem a velkým mno�stvím vody.
P i p etrvávajícím drá�d#ní poko�ky vyhledat léka e.

P"i styku s k#�í

Ihned vymývat velkým mno�stvím vody, i pod o!ním ví!kem, nejmén# po dobu 15 minut.
O�et ení o!ním léka em.

P"i zasa�ení o í

Nevyvolávat zvracení.
Vypláchnout ústa a vypít v#t�í mno�ství vody.
Osob#, která je v bezv#domí, nikdy nic nelít do úst.
Ihned p ivolat léka e.
Rozhodnutí o tom, zda se má vyvolat zvracení, musí u!init léka .

P"i po�ití

4.2 Nejd#le�it!j�í akutní a opo�d!né symptomy a ú inky
Zp$sobuje vá�né podrá�d#ní o!í. 
M$�e zp$sobit ospalost nebo závrat#. 
Opakovaná expozice m$�e zp$sobit vysu�ení nebo popraskání k$�e.  
Opakovaný nebo déle trvající kontakt s k$�í m$�e u citlivých osob vyvolat alergické reakce.

4.3 Pokyn týkající se okam�ité léka"ské pomoci a zvlá�tního o�et"ení
Symptomatické o�et ení.

ODDÍL 5: Opat"ení pro ha�ení po�áru

5.1 Hasiva

P#na odolná proti alkoholu, suchý hasicí prost edek, oxid uhli!itý (CO2), proud vody.
Vhodná hasiva

Plný proud vody.
Nevhodná hasiva

5.2 Zvlá�tní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm!si
P i po�áru m$�e vzniknout:
Oxid uhelnatý a oxid uhli!itý

Pou�ívat na okolním prost edí nezávislý ochranný dýchací p ístroj.
Ochranný od#v.

5.3 Pokyny pro hasi e

Zah íváním se zvy�uje tlak � nebezpe!í protr�ení. 
Ohro�ené nádoby chladit proudem vody.
Poz$statky po po�áru a kontaminovaná hasicí voda se musí zlikvidovat v souladu s místními ú edními 
p edpisy.

Dal�í pokyny

ODDÍL 6: Opat"ení v p"ípad! náhodného úniku

P i uvol%ování výpar$ pou�ívat ochranný dýchací p ístroj.
Pou�ívat jen p ístroje s ochranou proti výbuchu.
Zajistit dostate!né v#trání.
Pou�ívat osobní ochranný od#v.
Uchovávat mimo zápalné zdroje.

6.1 Opat"ení na ochranu osob, ochranné prost"edky a nouzové postupy

Zabránit úniku do kanalizace/povrchových/spodních vod.
Zabránit vniknutí do podlo�í/zeminy.

6.2 Opat"ení na ochranu �ivotního prost"edí

Zachytávat materiály vázajícími kapaliny (nap . pískem, silikagelem, pohlcova!i kyselin, univerzálními 
pohlcova!i).
Nabrat lopatou a ve vhodných obalech p edat k likvidaci.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro  i�t!ní
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Dodr�ovat bezpe!nostní p edpisy (viz kapitola 7 a 8). 
Informace o likvidaci viz kapitola 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opat"ení pro bezpe né zacházení

Zajistit dostate!né v#trání.
Zabránit zasa�ení poko�ky, o!í a od#vu.

Opat"ení pro bezpe né zacházení

Uchovávejte mimo dosah zdroj$ zapálení - Zákaz kou ení.
Nest íkat proti otev enému ohni nebo na �hnoucí p edm#ty.
Zah ívání zvy�uje tlak - nebezpe!í prasknutí.

Opat"ení k ochran! proti po�áru a výbuchu

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm!sí v etn! neslu itelných látek a sm!sí

Dob e uzav enou a ut#sn#nou nádobu ulo�it na chladném, dob e v#traném míst#.
Po�adavky na skladovací prostory a nádoby

Inkompatibilní s oxida!ními !inidly.
Pokyny ke spole nému skladování

Uchovávat mimo dosah potravin, nápoj$ a krmiv.
Dal�í informace o skladovacích podmínkách

7.3 Specifické kone né / specifická kone ná pou�ití

Aerosolová barva ve spreji pro profesionální pou�ití

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost"edky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Kategorievlá/cm³mg/m³ppmLátka"íslo CAS Druh

PEL49,952-Methoxy-1-methylethylacetát108-65-6 270

NPK-P101,75 550

PEL19,524-Methyl-2-pentanon108-10-1 80

NPK-P48,8 200

PEL336,8Aceton67-64-1 800

NPK-P631,5 1500

PEL200,45Butylacetát: isobutylacetát110-19-0 950

NPK-P253,2 1200

PEL46Xylen technická sm#s isomer$1330-20-7 200

NPK-P92 400

8.2 Omezování expozice

P ed p estávkami a ihned po manipulaci s výrobkem umýt ruce.
P i pou�ití nejíst, nepít a nekou it.
Zasa�ený od#v odstranit a p ed novým pou�itím vyprat.
Zabránit kontaktu s o!ima, poko�kou a sliznicí.

Hygienická opat"ení

Ochranné brýle s bo!ní ochranou (EN 166).
Láhev pro výplach o!í !istou vodou (EN 15154).

Ochrana o í a obli eje

Ochrana proti post íkání:
Nitrilové ochranné rukavice proti chemikáliím, ochranná vrstva nejmén# 0,4 mm, doba pou�itelnosti 
cca 30 minut, nap . ochranné rukavice <Camatril 730> firmy www.kcl.de.

Ochrana rukou
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Toto doporu!ení je zalo�eno výhradn# na chemické sná�enlivosti a zkou�kách podle EN 374 v 
laboratorních podmínkách.
V závislosti na pou�ití mohou vyplynout r$zné po�adavky. Proto je t eba vzít v úvahu navíc doporu!ení 
dodavatel$ ochranných rukavic.

Od#v s dlouhými rukávy (EN 368).
Ochrana k#�e

P i nedostate!ném v#trání pou�ít ochranný dýchací p ístroj (typ AX plynového filtru) (EN 14387).

Ochrana dýchacích orgán#

R$zné
AerosolSkupenství:

Barva:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

AromatickýZápach:

Informace o zm!nách fyzikálního stavu

- 44 °CPo!áte!ní bod varu a rozmezí bodu varu:

- 19 °CBod vzplanutí:

1,7 objem. %Meze výbu�nosti - dolní:

10,9objem. %Meze výbu�nosti - horní:

Zápalná teplota: > 230 °C

8300 hPaTlak par:
  (p i 20 °C)
Hustota (p i 20 °C): 0,81 - 0,87 g/cm³

Nepatrn# rozpustnýRozpustnost ve vod#:
  (p i 20 °C)

< 60 %Zkou�ka na odd#lení rozpou�del:

9.2 Dal�í informace

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

P i  ádném skladování a pou�ívání se nerozkládá.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3 Mo�nost nebezpe ných reakcí

Reakce s oxida!ními !inidly.

Ohe% nebo silný �ár m$�e zp$sobit silné roztr�ení obalu.
P i pou�ívání m$�e vytvá et ho lavé nebo výbu�né sm#si par se vzduchem.

10.4 Podmínky, kterým je t"eba zabránit

Silné oxida!ní !inidlo.

10.5 Neslu itelné materiály

Oxid uhelnatý a oxid uhli!itý.
10.6 Nebezpe né produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických ú incích

Akutní toxicita
Na základ# dostupných údaj$ nejsou kritéria pro klasifikaci spln#na.
Nejsou k dispozici �ádné toxikologické údaje.

Drá�d!ní a leptání
Zp$sobuje vá�né podrá�d#ní o!í.
Drá�dí k$�i: Neklasifikováno.
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Senzibiliza ní ú inek
Na základ# dostupných údaj$ nejsou kritéria pro klasifikaci spln#na.
Opakovaný nebo déle trvající kontakt s k$�í m$�e u citlivých osob vyvolat alergické reakce.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
M$�e zp$sobit ospalost nebo závrat#. (aceton), (Nafta (ropa) )

Ú inky po opakované nebo déletrvající expozici
Opakovaná expozice m$�e zp$sobit vysu�ení nebo popraskání k$�e.

Karcinogenita, mutagenita a toxické ú inky pro reproduk ní
Na základ# dostupných údaj$ nejsou kritéria pro klasifikaci spln#na.

Nebezpe nost p"i vdechnutí
Na základ# dostupných údaj$ nejsou kritéria pro klasifikaci spln#na.

Zna!ení bylo provedeno metodou výpo!tu dle Na ízení (ES) !. 1272/2008.
Jiné údaje ke zkou�kám

Zku�enosti z praxe

Jiná pozorování
Opakovaná expozice m$�e zp$sobit vysu�ení nebo popraskání k$�e. 
Komponenty produktu mohou být absorbovány poko�kou.
Vlivem odma�'ovacích vlastností produktu m$�e opakovaný nebo p etrvávající kontakt zp$sobit 
podrá�d#ní k$�e a dermatitidu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Ekologické údaje nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlo�itelnost

Údaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumula ní potenciál

Údaje nejsou k dispozici.

Údaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v p#d!

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Podle na ízení (ES) !. 1907/2006 (REACH), Tento produkt neobsahuje �ádné látky PBT/vPvB.

Mírn# kontaminuje vodu.
12.6 Jiné nep"íznivé ú inky

Zabránit úniku do povrchových vod nebo kanalizace.
Jiné údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra$ování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpe í spojená s odstra$ováním látky nebo p"ípravku
Zp#tné vyu�ití (recyklace) má p ednost p ed likvidací.
P i respektování oficiálních místních p edpis$ je mo�né spalování.

Zp#sob likvidace odpad#  i zbytk# produktu jako odpad
150111 ODPADNÍ OBALY; ABSORP"NÍ "INIDLA, "ISTICÍ TKANINY, FILTRA"NÍ MATERIÁLY A 

OCHRANNÉ OD(VY JINAK NEUR"ENÉ; Obaly (v!etn# odd#len# sbíraného komunálního obalového 
odpadu); Kovové obaly obsahující nebezpe!nou tuhou pórovitou základní hmotu (nap . azbest) v!etn# 
prázdných tlakových nádob
Nebezpe!ný odpad.

Spot ebované plechovky p edat autorizovanému podniku zabývajícímu se likvidací.
Vhodné metody odstra$ování látky nebo p"ípravku a zne i�t!ných obal#

ODDÍL 14: Informace pro p"epravu

Pozemní p"eprava (ADR/RID)

14.1 %íslo OSN: UN 1950
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AEROSOLY14.2 Nále�itý název OSN pro 
zásilku:

214.3 T"ída/t"ídy nebezpe nosti pro 
p"epravu:

-14.4 Obalová skupina:

2.1�títky:

Klasifika!ní kód: 5F
Omezené mno�ství (LQ): 1 L / 30 kg
Uvoln#né mno�ství: E0
P epravní kategorie: 2
Kód omezení vjezdu do tunelu: D

Vnitrozemská lodní p"eprava (ADN)

14.1 %íslo OSN: UN 1950

AEROSOLY14.2 Nále�itý název OSN pro 
zásilku:

214.3 T"ída/t"ídy nebezpe nosti pro 
p"epravu:

14.4 Obalová skupina: -

�títky: 2.1

5FKlasifika!ní kód:
Omezené mno�ství (LQ): 1 L / 30 kg
Uvoln#né mno�ství: E0

P"eprava po mo"i (IMDG)

14.1 %íslo OSN: UN 1950

AEROSOLS14.2 Nále�itý název OSN pro 
zásilku:

2.114.3 T"ída/t"ídy nebezpe nosti pro 
p"epravu:

-14.4 Obalová skupina:

2.1�títky:

NoMarine pollutant:
Omezené mno�ství (LQ): 1 L / 30 kg
Uvoln#né mno�ství: E0

F-D, S-UEmS:

Letecká p"eprava (ICAO)

14.1 %íslo OSN: UN 1950

AEROSOLS14.2 Nále�itý název OSN pro 
zásilku:

2.114.3 T"ída/t"ídy nebezpe nosti pro 
p"epravu:

-14.4 Obalová skupina:

2.1�títky:
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Omezené mno�ství (LQ) (letadlo pro 
osobní dopravu):

30 kg G

Y203Passenger LQ:
Uvoln#né mno�ství: E0

203IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):
75 kgIATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):
203IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):
150 kgIATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

14.5 Nebezpe nost pro �ivotní prost"edí

neOHRO�UJÍCÍ �IVOTNÍ PROST&EDÍ: 

14.6 Zvlá�tní bezpe nostní opat"ení pro u�ivatele

Je t eba dodr�ovat zásady preventivních opat ení b#�ných pro manipulaci s chemikáliemi.

14.7 Hromadná p"eprava podle p"ílohy II MARPOL73/78 a p"edpisu IBC

P eprava se provádí výhradn# ve schválených a vhodných obalech.

ODDÍL 15: Informace o p"edpisech

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

Informace o p"edpisech EU

< 70 %2004/42/ES (VOC):

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo �ivotního prost"edí

V�imn#te si poznámky ve sm#rnici 94/33/ES, týkající se ochrany mladých 
lidí v zam#stnání. V�imn#te si poznámky ve sm#rnici 92/85/EHS, týkající 
se bezpe!nosti a zdraví t#hotných pracovnic.

Pracovní omezení:

1 - látka mírn# ohro�ující vodyT ída ohro�ení vody (D):

15.2 Posouzení chemické bezpe nosti

Pro tyto látky nebude realizováno látkové bezpe!nostní hodnocení.

ODDÍL 16: Dal�í informace

Zkratky a akronymy
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Doslovné zn!ní H- a EUH-v!t (%íslo a plný text)
H220 Extrémn# ho lavý plyn.
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H222 Extrémn# ho lavý aerosol.
H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry.
H226 Ho lavá kapalina a páry.
H229 Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m$�e roztrhnout.
H302 Zdraví �kodlivý p i po�ití.
H304 P i po�ití a vniknutí do dýchacích cest m$�e zp$sobit smrt.
H312 Zdraví �kodlivý p i styku s k$�í.
H315 Drá�dí k$�i.
H317 M$�e vyvolat alergickou ko�ní reakci.
H318 Zp$sobuje vá�né po�kození o!í.
H319 Zp$sobuje vá�né podrá�d#ní o!í.
H332 Zdraví �kodlivý p i vdechování.
H334 P i vdechování m$�e vyvolat p íznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potí�e.
H335 M$�e zp$sobit podrá�d#ní dýchacích cest.
H336 M$�e zp$sobit ospalost nebo závrat#.
H351 Podez ení na vyvolání rakoviny.
H361d Podez ení na po�kození plodu v t#le matky.
H373 M$�e zp$sobit po�kození orgán$ p i prodlou�ené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú!inky.
EUH066 Opakovaná expozice m$�e zp$sobit vysu�ení nebo popraskání k$�e.
EUH208 Obsahuje Zirkon-2-ethylhexanoat, 2-butanonoxim. M$�e vyvolat alergickou reakci.

Údaje v polo�kách 4 a� 8 a 10 a� 12 nemají !áste!n# vztah k pou�ívání a správné aplikaci výrobku (viz 
informace pro pou�ití/ o výrobku), nýbr� týkají se úniku v#t�ího mno�ství v p ípad# havárie a závad.
Údaje popisují výhradn# bezpe!nostní po�adavky výrobku/ výrobk$ a vycházejí ze sou!asného stavu a 
na�ich znalostí.
Dodací specifikace je uvedena v p íslu�ných návodech k výrobku.
Údaje nejsou zárukou vlastností popsaného výrobku/popsaných výrobk$ ve smyslu zákonných 
p edpis$ o záruce.
(n.a. - nepou�ije se, n.b. - neuvedeno)

Jiné údaje

(Údaje o nebezpe ných obsa�ených látkách budou v�dy p!evzaty z posledního platného bezpe nostního listu 
p!edchozího dodavatele.)
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