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ODDÍL 1: Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku   

1.1 Identifikátor výrobku 
Identifikátor výrobku: 
Látka / směs:                                              

CLEANFOX Brzdová kapalina BRAKE DOT 3 
Směs 

Další názvy: Nejsou uvedeny 
Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs  

1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití 
Určená použití: Brzdová kapalina 

Určeno pro průmyslové a profesionální použití. 
Nedoporučená použití: Směs lze používat pouze pro určená použití. 

 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu 
Na trh v ČR uvádí: CARRWEX s.r.o.  
Adresa Karlova 1441, 39901 Milevsko  
IČO 24169455 
Telefon  +420 382 521 352 
Fax  
Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby 
odp. za  bezp. list 

karel.kallus@centrum.cz 
Tel: 777 743 692 

 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 
situace  
 

 
Toxikologické informační středisko v Praze 
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
Tel. +420 224 919 293, +420  224 915 402 (nepřetržitá služba) 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe čnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi  

Klasifikace sm ěsi podle na řízení (ES) č. 1272/2008 
Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 
 
Repr. 2; H361d 
Skin Irrit. 2; H315 
 
Úplná znění klasifikace a standardních vět o nebezpečnosti jsou uvedena v oddíle 16. 

 

Nejzávažnější nep říznivé fyzikální ú činky  
Nejsou známy. 

Nejzávažnější nep říznivé ú činky na lidské zdraví a životní prost ředí 
Podezření na poškození plodu v těle matky. Dráždí kůži.  

 

2.2 Prvky ozna čení  
Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 
 
 

Nebezpečné látky: Diethylenglykolmonomethylether 
Výstražný symbol nebezpečnosti: 

   

Signální slovo: Varování 
Standardní věty o nebezpečnosti: H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.   

H315 Dráždí kůži.                                                                                                         
Pokyny pro bezpečné zacházení: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro 
bezpečné zacházení a neporozuměli jim. 
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 
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pomoc/ošetření. 
P405 Skladujte uzamčené. 

Doplňující informace na štítku: EUH208 Obsahuje Bisfenol A. Může vyvolat alergickou reakci. 
  
2.3 Další nebezpe čnost 
Směs ani její složky nesplňují kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení 
bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.1 Látky  
Produkt je směsí více látek. 

3.2 Směsi 

Identifikátor látky / 
registra ční číslo 

Obsah 
(% hm. ) 

Indexové číslo  
Číslo CAS 
Číslo ES 

Klasifikace   
podle na řízení (ES) 

č. 1272/2008 
Poznámka 

Polyethylene glycol 
monomethyl ether 
- 

75 - 85 

- 
9004-74-4 

1618-394-3 
 

Není klasifikován  

Polyethylene glycol 
monomethyl borate ester 
- 

15 - 20 
- 

68441-44-1 
- 

Není klasifikován  

Triethylene glycol 
monomethyl borate ester 
- 
 

5 - 15 
- 

71243-41-9 
615-261-1 

Není klasifikován  

Diethylenglykolmono-
methylether * 
 
01-2119475100-52-xxxx 
 

2 - 5 
603-107-00-6 

111-77-3 
203-906-6 

Repr. 2; H361d  

Bisfenol A* 
01-2119457856-23-xxxx 

max. 0,2 
604-030-00-0 

80-05-7 
201-245-8 

Skin Sens. 1; H317 
STOT SE 3; H335 (inhal.) 

Eye Dam. 1; H318 
Repr. 2; H361f 

Aquantic Chronic 2; H411 

 

Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16. 
*Látka, pro kterou je stanoven expoziční limit Unie pro pracovní prostředí. 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

4.1  Popis první pomoci 
V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte toto 
označení). Osoba poskytující první pomoc musí chránit sama sebe. Opusťte nebezpečnou oblast. Nikdy 
nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. 
Vdechování: Při vdechování přemístěte osobu na čerstvý vzduch. Postiženého udržujte v teple a v klidu. 
Styk s kůží: Ihned důkladně omyjte znečištěnou pokožku velkým množstvím vody a mýdlem.  
Styk s okem: Chraňte nepoškozené oko. Odstraňte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout snadno. Chraňte 

nepoškozené oko. Je-li to snadné, odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou opotřebené. 
Důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. 
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Požití: Okamžitě vypláchněte ústa vodou a přivolejte lékařskou pomoc.  

4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky 
Inhalace: podráždění hrdla, kašel 
Kontakt s pokožkou: vysušení pokožky, zarudnutí 
Zasažení očí: slzení 
Požití: bolest břicha, zvracení, vysoká koncentrace – ztráta vědomí 

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 
Informace nejsou k dispozici. Léčit podle symptomů. 

ODDÍL 5: Opat ření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: všechna hasicí média 
Nevhodná hasiva: informace nejsou k dispozici 

5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi  
Při požáru mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu (viz oddíl 10).  
Expozice produktů rozkladu může být nebezpečná pro zdraví.  

5.3 Pokyny pro hasi če 
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: V případě požáru použijte nezávislý dýchací přístroj. Používejte osobní 
ochranné pomůcky.  
Další informace: standardní postup pro chemické požáry Zbytky požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být 
zlikvidovány v souladu s místními předpisy.  
Používejte osobní ochranné pomůcky. 
Izolovaný dýchací přístroj (EN 137), ochranný oděv (EN 469), ochranná obuv (EN 659), přilba (EN 443).  
Zabraňte úniku použitých hasicích prostředků do kanalizace, vodních zdrojů a zdrojů pitné vody.   

ODDÍL 6: Opat ření v p řípadě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy 
Viz ochranná opatření uvedená v oddílech 7 a 8. Používejte osobní ochranné pomůcky. Ihned evakuujte personál 
do bezpečných prostor.  

6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí 
Nesplachujte do povrchových vod nebo sanitární kanalizace. Zabraňte dalšímu úniku nebo rozlití, pokud je to 
bezpečné. Pokud produkt kontaminuje řeky a jezera nebo kanalizaci, informujte příslušné úřady. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění 
Zachyťte a seberte uniklý produkt pomocí nehořlavého absorpčního materiálu (např. písek, zemina, vermikulit)               
a umístěte do kontejneru pro likvidaci podle místních / národních předpisů. Kontaminovaný povrch důkladně 
očistěte.  Kontaminovaný materiál je nutné zlikvidovat v souladu s ustanoveními uvedenými v oddíle 13. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Jakékoli informace o osobní ochraně a likvidaci jsou uvedeny v oddílech 8 a 13.  

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení 
Pokyny pro bezpečné zacházení: pro osobní ochranu viz kapitola 8. Manipulujte opatrně. Zajistěte odpovídající 
ventilaci v místech možného úniku produktu. Vyhněte se expozici - před použitím se seznamte se zvláštními 
pokyny. 
Pokyny pro ochranu proti požáru a výbuchu: běžná opatření pro preventivní protipožární ochranu. 

7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včet ně neslu čitelných látek a sm ěsí 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém a dobře větraném 
místě. Skladujte v ocelových a plastových lahvích, ocelových speciálních kontejnerech, cisternových vozech, 
ocelových a hliníkových kontejnerech. 
Pro širokou veřejnost: polyetylenové, polymerní nebo skleněné obaly. 
Pokyny pro společné skladování: Uchovávejte mimo dosah jídla, nápojů a krmiv. Neslučitelné s bázemi, 
kyselinami a oxidačními činidly. 
Doba skladování: 3 roky 
Skladovací teplota: není k dispozici. 
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7.3 Specifické kone čné / specifická kone čná použití 
Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku. Další 
informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky  

8.1 Kontrolní parametry 
Kontrolní parametry látek v na řízení vlády č. 361/2007 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů: 

Látka CAS PEL/NPK-P 
(mg/m 3) 

Faktor p řepočtu 
na ppm Poznámka 

Diethylenglykolmonomethylether  111-77-3 50/100                     0,203 D 
Bisfenol A 80-05-7 2 / 5 0,266 I 

Poznámka I: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží 

 
Limitní expozi ční hodnoty na pracovišti podle sm ěrnice č. 2000/39/ES, směrnice č. 2006/15/ES, směrnice 
č. 2000/161/EU a směrnice 2017/164/EU  ve znění pozd ějších p ředpis ů:   

CAS Název látky 
8 hodin  Krátká doba  

Poznámka 
mg/m 3 ppm  mg/m 3 ppm  

80-05-7 Bisfenol A (vdechovatelná frakce) 2 - - - - 
111-77-3 Diethylenglykolmonomethylether  50,1 10 - - pokožka 

 
Limitní hodnoty ukazatel ů biologických expozi čních test ů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů: 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb ěru 
 

Ethylenglykolm
ono-ethylether 

Ethoxyoctová kyselina 50 mg/g  
kreatininu 

0,048 mmol/mmol 
kreatininu 

konec směny 1 
na konci 

pracovního 
týdne 

 
   Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici pro směs. Uvádí se dostupné hodnoty pro relevantní složky. 

 
Diethylenglykolmonomethylether  CAS 111-77-3 Reg. č. 01-2119475100-52-xxxx 

DNEL: 
pracovníci: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice 50.1 mg/m3 

  dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 2,22 mg/kg těl. hmotnosti/den 
spotřebitelé: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice 30,1 mg/m3 

    místní účinky krátkodobá expozice není k dispozici 

dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 1,33 mg/kg těl. hmotnosti/den 
orálně  celkové účinky dlouhodobá expozice 7,5 mg/kg těl. hmotnosti/den 

 
PNEC 
sladkovodní prostředí:    12 mg/l 
sladkovodní prostředí (občasný únik):   12 mg/l 
mořská voda:     1,2 mg/l 
mikroorganismy v čističkách odpadních vod:  10000 mg/l 
sladkovodní sedimenty:   44,4 mg/kg suchého sedimentu 
mořské sedimenty:    0,44 mg/kg suchého sedimentu 
půda (zemědělská) :    2,1 mg/kg suché půdy  
predátoři     0,09 g/kg potravy 
 

Bisfenol A  CAS 80-05-7  Reg. č. 01-2119457856-23-xxxx 
DNEL: 
pracovníci: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice 2 mg/m3 

celkové účinky krátkodobá expozice 2 mg/m3 

místní účinky dlouhodobá expozice 2 mg/m3 

  dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 0,031 mg/kg těl. hmotnosti/den 
celkové účinky krátkodobá expozice 0,031 mg/kg těl. hmotnosti/den 
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spotřebitelé: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice 1 mg/m3 

    celkové účinky krátkodobá expozice 1 mg/m3 

místní účinky dlouhodobá expozice 1 mg/m3 

místní účinky krátkodobá expozice 1 mg/m3 

dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 0,002 mg/kg těl. hmotnosti/den 
celkové účinky krátkodobá expozice 0,002 mg/kg těl. hmotnosti/den 

 
orálně  celkové účinky dlouhodobá expozice 0,004 mg/kg těl. hmotnosti/den 

celkové účinky krátkodobá expozice 0,004 mg/kg těl. hmotnosti/den 

PNEC 
sladkovodní prostředí:    0,018 mg/l 
sladkovodní prostředí (občasný únik):   0,011 mg/l 
mořská voda:     0,018 mg/l 
mikroorganismy v čističkách odpadních vod:  320 mg/l 
sladkovodní sedimenty:   1,2 mg/kg suchého sedimentu 
mořské sedimenty:    0,24 mg/kg suchého sedimentu 
půda (zemědělská) :    3,7 mg/kg suché půdy  
predátoři     není k dispozici 
 

   8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Vhodné technické kontroly 
Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu a / nebo odsávání pracovních prostor. Vysoce účinná ventilace. 

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví 
pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající 
mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat 
pracoviště dle kategorizace prací. 

8.2.2 Individuální ochranná opat ření včetně osobních ochranných prost ředků  
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí směrnici ES č. 89/656/EHS, nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zavádí směrnici 
ES č. 89/686/EHS, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními. 
Ochrana o čí a obli čeje: Těsnící ochranné brýle (EN 166). 
Ochrana k ůže: Ochrana rukou: Kombinované rukavice, polymerní rukavice (EN 374). 

Poznámky: Zvolte rukavice pro ochranu rukou proti chemikáliím v závislosti na 
koncentraci a množství nebezpečné látky a podle specifikace pracovního prostředí. 
U speciálních aplikací doporučujeme vyjasnit odolnost chemikálií výše uvedených 
ochranných rukavic výrobcem rukavic.  
Jiná ochrana:  
Ochranný oděv odolný proti chemikáliím (EN 943-1). Ochranná speciální kožená 
obuv (EN 20344).  
Zvolte ochranu těla podle množství a koncentrace nebezpečných látek na 
pracovišti. 

Ochrana dýchacích 
cest: 

Celoobličejová maska s filtrem A a ABEP,  která izoluje celý obličej. (viz norma EN 
14387+A1).  

Tepelné nebezpe čí: Není nutné 
Hygienická opat ření: 
Dodržujte zásady správné průmyslové hygieny a bezpečnosti. Při používání produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. 
Před přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte ruce. 

8.2.3 Omezování expozice životního prost ředí 
Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 
Zabránit průniku do kanalizace, půdy, povrchových a podzemních vod, půdního podloží. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti    

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech  
Vzhled: Kapalina, světležlutá až světlehnědá  
Zápach: Specifický 
Prahová hodnota zápachu: Údaje nejsou k dispozici 
pH: 7 – 11,5 
Bod tání / bod tuhnutí: <(-70) °С 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:  ≥ 260 °С 
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Bod vzplanutí: Cca 120 °C. 
Rychlost odpařování: Údaje nejsou k dispozici 
Hořlavost (pevné látky, plyny): 152 °C 
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo 
výbušnosti: 

152 °C / 120 °C 

Tlak páry: Údaje nejsou k dispozici 
Hustota páry: Údaje nejsou k dispozici 
Hustota: 
Relativní hustota: 

ca. 1.07 kg/l při 20 °C 

Rozpustnost: Zcela rozpustný ve vodě 
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Údaje nejsou k dispozici 
Teplota samovznícení: 322 °C 
Teplota rozkladu: Údaje nejsou k dispozici 
Viskozita: ≤1 450 mm2/s při (-40) °C 
Výbušné vlastnosti: Není výbušný 
Oxidační vlastnosti: Neoxidující 

9.2 Další informace 
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech: rozpustný 
Dolní limit hořlavosti: 1,6 g / m3 
Horní limit hořlavosti: 16 g / m3 
Rozpouštědla: Aceton, methanol, ethanol 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Hydrolýza, éterifikace 

10.2 Chemická stabilita 
Za normálních podmínek skladování a používání je produkt stabilní. 

10.3 Možnost nebezpe čných reakcí 
Žádné údaje nejsou k dispozici. 

10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit 
Nízká teplota, zahřívání, vlhkost 

10.5 Neslu čitelné materiály 
Kyseliny, zásady, oxidační činidla. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Nebezpečné produkty rozkladu: V případě požáru / vysokých teplot se mohou vytvářet nebezpečné / jedovaté 
plyny: oxidy uhlíku.  

ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických ú čincích 
Experimentální údaje pro samotnou směs nejsou k dispozici. Toxikologické účinky produktu jsou vyhodnoceny na 
základě informací o jednotlivých složkách směsi. 
Akutní toxicita  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Diethylenglykolmonomethylether 
- LD50 ,orální, potkan (mg.kg-1): 8188 
- LD50, dermální, potkan nebo králík (mg.kg-1): 9401 (králík) 
- LC50, inhalační, potkan (mg.l-1): Není k dispozici 

 
Bisfenol A 
- LD50 ,orální, potkan (mg.kg-1): 2 000 – 5 000 
- LD50, dermální, potkan nebo králík (mg.kg-1): Cca 3000 (králík) 
- LC50, inhalační, potkan (mg.l-1): Není k dispozici 

 
1,2,3-Benzotriazole 
- LD50 ,orální, potkan (mg.kg-1): 500 
- LD50, dermální, potkan nebo králík (mg.kg-1): >2 000 (králík) 
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- LC50, inhalační, potkan (mg.l-1): Není k dispozici 
 
Žíravost/dráždivost pro k ůži 
Dráždí kůži..  
Vážné poškození o čí / podrážd ění očí  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k ůže 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Obsahuje Bisfenol A. Může vyvolat alergickou reakci. 
Mutagenita v zárode čných bu ňkách 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Karcinogenita 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Toxicita pro reprodukci 
Podezření na poškození plodu v těle matky.   
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová  expozice 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná e xpozice  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Nebezpečnost p ři vdechnutí 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

ODDÍL 12: Ekologické informace   

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny. Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný 
pro vodní organizmy.  

12.1 Toxicita 
Informace nejsou k dispozici. 
Diethylenglykolmonomethylether 
- LC50, 96 hod., ryby (mg/l): 5741 Pimephales promelas 
- EC50, 48 hod., korýši (mg/l): 11 192 Daphnia magna 
- EC50, 72 hod., řasy (mg/l): Není k dispozici 

 
Bisfenol A 
- LC50, 96 hod., ryby (mg/l): 9,4 Menidia menidia 
- EC50, 48 hod., korýši (mg/l): 10,2 Daphnia magna 
- EC50, 72 hod., řasy (mg/l): Není k dispozici 

 
1,2,3-Benzotriazole 
- LC50, 96 hod., ryby (mg/l): 180 Danio rerio 
- EC50, 48 hod., korýši (mg/l): 15,8 Daphnia galeata 
- IC50, 72 hod., řasy (mg/l): 29 – 75 Pseudokirchnerella subcapitata 

 
Dlouhodobá toxicita pro ryby / dafnie / vodní rostliny: data nejsou k dispozici 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Data nejsou k dispozici. 

12.3 Bioakumula ční potenciál 
Data nejsou k dispozici. 

12.4 Mobilita v p ůdě 
Data nejsou k dispozici..  

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB v souladu s kritérií přílohy XIII REACH v množství 
větším než 0,1 %. 

12.6 Jiné nep říznivé ú činky 
Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Další relevantní údaje nejsou k dispozici. 
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ňování  

13.1 Metody nakládání s odpady 
Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. 
Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. 
Doporučený kód odpadu:  (konečný uživatel přidělí odpovídající kód odpadu): 

Kód odpadu (obsah)  16 03 05 
 Organické odpady obsahující nebezpečné látky. 
Kód odpadu (obal)  15 01 10  
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Kód odpadu (absorpce)  15 02 02  
      Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),   

     čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
 
Doporu čený způsob odstran ění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávn ěné k podnikání: 
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu a označený 
odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění nebezpečného odpadu (specializované firmě), která má 
oprávnění k této činnosti. 
Doporučené odstranění výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné, nebo spalovat 
ve schváleném zařízení. Znečištěné obaly musí být před recyklací vyčištěny. Spalování nebo skládkování zvážit 
jen v případě, že není možná recyklace.  
Doporu čený způsob odstran ění pro spot řebitele: Prázdný obal případně obal obsahující zbytky produktu 
zneškodněte odevzdáním ve sběrném místě určeném pro tento účel nebo předejte k likvidaci oprávněné osobě. 

Právní p ředpisy o odpadech 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 odpadech a o zrušení některých směrnic  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech  
ROZHODNUTÍ KOMISE, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES   

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou 
odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

ODDÍL 14: Informace pro p řepravu 

Neodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). 

14.1 UN Číslo - 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku -  

14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu  - 

14.4 Obalová skupina  - 

14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí  - 

14.6 Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro 
uživatele  - 

14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II úmluvy 
MARPOL a p ředpisu IBC -  

ODDÍL 15: Informace o p ředpisech  

15.1 Předpisy týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy týkající 
se látky nebo sm ěsi 

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: žádné 
Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné 
Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné. 
SEVESO III: žádné 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH), v platném znění 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
(CLP), v platném znění 
Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot  
expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před 
riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci 
Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot 
expozice na pracovišti 
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanovení třetího seznamu směrných limitních hodnot 
expozice na pracovišti 
Směrnice Komise 2017/164/EU ze dne 31. ledna 2017 o stanovení čtvrtého seznamu směrných limitních hodnot 
expozice na pracovišti 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky 171/2016. 

15.2 Posouzení chemické bezpe čnosti 
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti pro směs.  

ODDÍL 16: Další informace  

Změny bezpe čnostního listu  
Historie revizí: 

Verze Datum Změny  
1.0 09. 06. 2017 Zpracování nového BL podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 a podle nařízení Komise (EU) 2015/830, v souladu s nařízením (ES)  
č.  1272/2008. 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slov ům 
SCL          Specifický koncentrační limit 
CAS  Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org) 
ES  číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP 
PBT  látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 
vPvB  látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
NPK-P  nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod) 
PEL  přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí 
LD50 hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 
LC50 hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 
EC50 koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus  
IC50 polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus 
SVHC  Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy 
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) 
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým 

účinkům) 
Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 
Skin Sens 1 Senzibilizace kůže, kategorie 1 
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kategorie 1 
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3  
Repr. 2              Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 
Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 2 

Seznam standardních v ět o nebezpe čnosti použitých v bezpe čnostním listu 
H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
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H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat  
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy.  
Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem (ze dne 
09. 2016, verze 2.0). 

Metody použité p ři klasifikaci sm ěsi 
Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení 
(ES) č. 1272/2008 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce). 

Pokyny pro školení 
Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uživatel může s produktem manipulovat 
po absolvování školení týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti práce a požární ochrany. Zaměstnavatel je 
povinen informovat všechny dotčené zaměstnance s případnými riziky a bezpečnostními opatřeními popsaných 
v tomto bezpečnostním listu. 

Další informace 
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3. 

Prohlášení 
Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou DEKRA CZ a.s. je odborným kvalifikovaným materiálem podle 
platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány. 
Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky 
použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná 
upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního 
a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 


