
MR 311 R Penetrant červený                                                                                   Strana 1 ( počet stran 11) 

Bezpečnostní list 
 
Datum vydání: 29.04.2016 
Platnost od: 29.04.2016 
Název výrobku: MR 311 R Penetrant červený           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 

 
1. 1 Identifikace látky nebo směsi: MR 311 R Penetrant červený          
1.2 Použití látky nebo směsi: aerosol 
1.3  Identifikace společnosti nebo podniku:                                                                                

Výrobce: MR-Chemie GmbH, Nordstr. 61-63, D-59427 Unna, Německo 
1.4 Dodavatel: Falcon Czech s.r.o., Kovářská 106, Dobroměřice 440 01, Česká republika 

    e-mail: louny@udrzba.cz, tel.: +420415670315 
 
1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace:                                                                                                                     

Lékařská záchranná služba: 155                                                                                                                          
Hasiči: 150                                                                                                                                                           
Policie ČR: 158                                                                                                                                         
Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 24 hodin 
denně: +420 224 919 293; +420 224 915 402; +420 224 914 575 
e-mail: tis.cuni@cesnet.cz 
 

2 IDENTIFIKACE NEBEZPEĆNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 

Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES (CLP) 
Hořlavá kapalina: Flam. Aer. 1 
Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2 
 
Údaje o nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí: 
Vysoce hořlavý aerosol. 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
  
Prvky označení  
Signální slovo: nebezpečí 
Výstražný symbol nebezpečnosti: 
 

                            
 

Standardní věty o nebezpečnosti 
H222 Vysoce hořlavý aerosol. 
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H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz      
          kouření. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. 

 
Hmatatelná výstraha pro nevidomé na obalu určeném k prodeji spotřebiteli: ano 
 

       Symbol(y): Xi - Dráždivý   F+ - extrémně hořlavý   
       R-věty: 
       R12 – Extrémně hořlavý 
       R36 – Dráždí oči 

S-věty: 
S23 – Nevdechujte páry/aerosoly 
S24/25 – Zamezte styku s kůží a očima 
S26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou  
           pomoc 
S33 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 
S51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
S60 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad 
 

Další informace uvedené na obalu jsou uvedeny v bodě 15.  
 

2.2. Nejzávaznější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při  
       používání směsi: 
       Směs je klasifikována jako dráždivá, extrémně hořlavá. 
2.3. Další rizika použití směsi: 
       Záměna nehrozí, pokud je směs uchována v originálních obalech s označením.  
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani 
vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně a na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah 
zdrojů zapálení – Zákaz kouření.  
 
2.4 Další údaje:  

 

3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1. Složení:  
 

Číslo/ 
označe
ní 
EINECS 

Číslo 
CAS 

Název Obsah 
v % hm 
v 
příprav
ku 

Symbol(
y) 

Rizikov
é věty 
R-věty 

Konc
entra
ční 
limity 

Poznámka 
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203-
961-6 

112-
34-5 

2-(2-
Buthoxy)et
hanol 

25-50 Xi R36  GHS07 
podráždění 
očí kat. 2 
H319, 
 

200-
827-9 

74-
98-6 

Propan 10-25 F+ 12  GHS02 
Ext.hořl. plyn 
kat. 1 H220, 
GHS04 plyn 
pod tlakem 
H280 
 

203-
448-7 

106-
97-8 

Butan 10-25 F+ 12  GHS02 
Ext.hořl. plyn 
kat. 1 H220, 
GHS04 plyn 
pod tlakem 
H280 
 

 6901
1-36-
5 

Trimethyld
ecyl 
alkohol 
etoxylovan
ý 

1-5 Xn, Xi 22-41  GHS05 
podráždění 
očí kat. 
1H318, 
GHS07 akut. 
tox. (orální) 
kat.4H302 

212-
222-7 

770-
35-4 

1-fenoxy-2-
propanol 

1-5 Xi R36  GHS02 
hořl.kap.kat.
3 H226, 
GHS07podrá
ždění očí kat. 
2 H319 

203-
905-0 

111-
76-2 

2butoxyeth
anol 

< 0,1 Xn, Xi R20/21
/22-
36/38 

 GHS07 Akut.  
Tox. Kat. 4 
(orální)H302,
Akut.tox(der
mální) kat. 4 
H312, 
Akut.tox 
(inhalační) 
kat. 2 H315, 
podráždění 
očí kat. 2 
H319 

Hnací plyn: propan-butan 
Poznámky:  
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Obsah látek je uveden jako maximální množství nebo rozsah množství. Údaje o 
omezování expozice jsou uvedeny v bodě 8. Znění rizikových vět je uvedeno v bodě 16. 
 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 
4.1 Obecné zásady první pomoci: Při první pomoci je nutné zajistit především 

bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného. Vyvarujme se chaotickému jednání. 
Zajistěme postiženému duševní a tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí 
postižený prochladnout. POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je 
třeba počítat s možností, že prostor je zamořený. Při nutnosti lékařského ošetření 
vždy vezměte s sebou originální obal, popřípadě bezpečnostní list látky nebo směsi! 

4.2 Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici, postiženého dopravte na čerstvý vzduch, 
nenechte postiženého prochladnout. Přetrvávají-li dýchací obtíže resp. známky 
edému plic nebo podráždění dýchacích cest, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud 
dojde k zástavě dýchání okamžitě zahajte umělé dýchání a zavolejte lékařskou 
pomoc. 

4.3 Při styku s kůží: okamžitě odložte kontaminovaný oděv, zasažené místo omyjte 
velkým množstvím vlažné vody a mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte 
lékařskou pomoc. Znečištěný oděv před opětovným použitím odděleně vyperte. 

4.4 Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční 
víčka (i násilím), pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. 
Výplach očí provádějte od vnitřního koutka oka k vnějšímu koutku po dobu nejméně 
15 min. Zajistěte lékařské ošetření. 

4.5 Při požití: není relevantní – jedná se o aerosol. 
4.6 Další informace: vedlejší účinky přípravku – bolesti hlavy, nevolnost, malátnost, 

únava, bezvědomí. 
 

5 OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 

 
5.1 Vhodná hasicí média: CO2, práškový hasicí přístroj, pěna odolná alkoholu, rosící 

mlha. Voda nemusí být účinná pro hašení požáru, ale použijte ji k chlazení nádob 
vystavených plamenům a zamezte tak výbuchu. U unikající směsi, která dosud 
nehoří, může být vodní mlha použita k rozehnání hořlavých par a chránit pracovníky 
nasazené na odstraňování uniklého přípravku. 

5.2 Zvláštní nebezpečí: při hoření může vznikat oxid uhličitý (CO2) a oxid uhelnatý  
      (CO). V uzavřených nádobách vystavených vysokým teplotám požáru se může  
       vytvářet přetlak a nádoby mohou vybuchnout. 
5.3 Ochranné prostředky pro hasiče: Kompletní ochranné vybavení s helmou, 

ochranným štítem, ochrannou krku, dýchacím ochranným přístrojem s nezávislým 
přívodem vzduchu, kalhotami a bundou z nehořlavého materiálu s pásky kolem 
pasu, paží a nohou. 
 

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 
6.1 Opatření na ochranu osob: zabraňte kontaktu s očima a s pokožkou, používejte 

vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, zajistěte dobré větrání, nevdechujte 
páry, aerosoly. Osoby, které nejsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
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prostředky, musí místo havárie opustit. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – 
Zákaz kouření. 

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí: zabraňte kontaminaci půdy, úniku do 
kanalizace, povrchových a podzemních vod. V případě znečištění půdy, vegetace, 
povrchových nebo odpadních vod informujte podle místních předpisů příslušné 
úřady. 

6.3 Čistící metody: uniklou látku/ směs odstraňte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech.  

 

7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

 
7.1 Zacházení: 

Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: Na pracovišti zajistěte dobré 
větrání tak, aby nedošlo k překročení expozičních limitů (otevřením oken a dveří 
vyvolejte křížové větrání, abyste zamezili shromažďování par), zabraňte kontaktu 
s očima a pokožkou, používejte vhodné ochranné pracovní prostředky, dbejte na 
dodržování základních hygienických a bezpečnostních patření. Preventivní 
opatření zamezující tvorbě aeroslu a prachu:Odstraňte zápalné, tepelné zdroje 
(otevřený plamen, jiskry a jiné zápalné zdroje), nekuřte, nepoužívejte zápalky 
nebo zapalovače. Nádoby je nutno opatrně otevírat, mohou být pod tlakem.  
Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi: Chraňte před 
přímým slunečním zářením, horkem (teplota nad 50°C – např. žárovka). Přijměte 
opatření proti elektrostatickému náboji. 
 

7.2 Skladování 
Podmínky pro bezpečné skladování: Dodržovat základní předpisy pro skladování 
látek závadných vodám, uchovávejte v originálních obalech v chladných, suchých 
a dobře větraných místnostech. Chraňte před horkem a přímým slunečním 
zářením. Skladujte mimo dosah zápalných zdrojů, jisker a otevřeného ohně, 
nekuřte, nepoužívejte zápalky nebo zapalovače. Sklad vybavte záchytnými 
vanami, sanačními prostředky (vapex, lopata, náhradní obal), zdrojem pitné vody 
a lékárničkou.  
Množstevní limit při daných skladovacích podmínkách: Neuvedeno. 
Specifické/ specifická použití: Při skladování musí být vyloučena záměna a 
vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a přípravků a 
zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidí. 
Uchovávejte odděleně od silných kyselin a silných alkálií a oxidačních činidel. 
Skladujte při teplotě 5 -25°C. 

 

8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

 
8.1 Limitní hodnoty expozice: podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pokud nejsou hodnoty uvedeny, 
není látka sledována nebo údaj není v současné době k dispozici. 

 

CAS Název látky PEL v mg/m3 NPK-P v mg/m3 

111-76-2 2-Buthoxyethanol 100 200 
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68476-85-7 Propan-butan (LPG) 1800 4000 

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)-
ethanol 

70 100 

PEL – přípustný expoziční limity jsou celosměnné vážené průměry koncentrací plynů, 
par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimiž mohou být podle současného stavu 
znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i 
při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení pracovní schopnosti a výkonnosti. 
NPK-P – nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou 
koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní 
směny vystaven. 
 
8.2 Omezování expozice 
8.2.1.Omezování expozice pracovníků: zabraňte kontaktu přípravku s očima a  
pokožkou, zajistěte dostatečné větrání  tak, aby nedošlo k překročení expozičních limitů, 
buď kvalitním místním odsáváním nebo dobrou celkovou ventilací. Pokud větrání 
nedostačuje, aby se koncentrace par rozpouštědla udržela pod expozičními limity (viz 
tabulka 8.1), musí být nošena vhodná ochrana dýchacích orgánů. Při práci nejezte, 
nepijte a nekuřte, před jídlem a na konci práce si důkladně umyjte ruce mýdlem a 
vodou. Kontrolujte pravidelnost lékařských prohlídek.  
8.2.1.1 Ochrana dýchacích orgánů: za obvyklých podmínek a použití podle návodu 
odpadá. Při překročení PEL a ve špatně větraných prostorách noste ochrannou plynovou 
masku s vhodným filtrem – A . 
8.2.1.2 Ochrana rukou: ochranné chemické rukavice  
8.2.1.3 Ochrana očí: ochranné brýle nebo obličejový štít 
8.2.1.4 Ochrana kůže: vhodný ochranný pracovní oděv  
8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: zamezte kontaktu s potravinami, pitím 
jídlem a krmivy. Obaly uchovávejte uzavřené.  

 

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 
9.1 Obecné informace:  

Vzhled: aerosol, červený 
Zápach nebo vůně:  charakteristický - slabý 

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
pH: nestanoveno - aerosol 
Bod varu: nestanoveno  
Bod vzplanutí: 97°C, základ – hnací plyn 
Bod tuhnutí: nestanoveno 
Zápalná teplota: nestanoveno 
Hořlavost: extrémně hořlavý aerosol 
Výbušné vlastnosti: přípravek není výbušný, výbušné mohou být páry přípravku se 
vzduchem 
dolní mez výbušnosti: 0,9 Vol%., horní mez výbušnosti: 10,9 Vol%. 

        Oxidační vlastnosti: neprovádí se 
Tenze par: při 20°C: 8300hPa 
Relativní hustota: 0,97 g/cm3 

Rozpustnost: ve vodě – omezeně mísitelné 
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                      : v rozpouštědlech  
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/ voda: neprovádí se 
Viskozita: nestanoveno  
Rychlost odpařování: nestanoveno  
9.3 Další informace: obsah organických rozpouštědel: 94,0%, obsah VOC: 51%. 

 

10 STÁLOST A REAKTIVITA 

 
10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit:  Zabraňte kontaktu se zápalnými zdroji. 

Působením tepla dochází ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Při dodržení 
předpisů pro skladování a manipulaci je přípravek stabilní. Dodržujte zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

       10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: explozivní směsi přípravku se  
        vzduchem, nesmí přijít do kontaktu se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a   
        kyselinami. 
       10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: při požáru se mohou uvolňovat oxid uhelnatý  
        a oxid uhličitý. 

 
 

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

 
11.1 Akutní toxicita – přípravek nemá relevantní toxikologické informace k dispozici 
Přípravek je na základě klasifikačních pravidel uvedených ve směrnicích 67/548/EHS 
nebo 1999/45/ES a na základě zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 
chemických směsích, a jeho prováděcích předpisů, v platném znění, klasifikován jako 
Dráždivý. 
2-Buthoxyethanol CAS: 11-76-2 

Oralně LD50 1480 mg/kg (potkan) 

Dermálně LD50 400 mg/kg (králík) 

 
11.2 Subchronická toxicita - chronická toxicita: pro přípravek nestanovena 
11.3 Senzibilizace – pro přípravek nestanovena, nepředpokládá se  
11.4 Karcinogenita – pro přípravek nestanovena, nepředpokládá se 
11.5 Mutagenita – pro přípravek nestanovena, nepředpokládá se 
11.6 Toxicita pro reprodukci – pro přípravek nestanovena, nepředpokládá se 
11.7 Specifické účinky na lidské zdraví - přípravek je dráždivý. 
 
 

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE 

 
12.1 Ekotoxicita: přípravek nemá relevantní ekotoxikologické informace k dispozici. 

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. 
 
 
Toxicita pro vodní prostředí: 

Ryby LC/EC/IC - 

Řasy LC/EC/IC - 
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Bakterie LC/EC/IC - 

 
12.2 Mobilita: Přípravek nesmí v koncentrovaném stavu vniknout do kanalizace, 
povrchových a podzemních vod. WGK 1- nebezpečný pro vody 
12.3 Perzistence a rozložitelnost: pro přípravek nejsou údaje k dispozici 
12.4 Bioakumulační potenciál: pro přípravek nejsou údaje k dispozici 
12.5 Výsledky posouzení PBT: pro přípravek nejsou údaje k dispozici 

       12.6 Jiné nepříznivé účinky: pro přípravek nejsou údaje k dispozici 
 
 

13 POKYNY PRO ODSTRAŃOVÁNÍ 

 
13.1 Způsob odstraňování látky/směsi: směs se odstraňuje v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Kód odpadu: 070704*  -Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné 
louhy 
Kategorie: N – nebezpečný. ADR/RID odpadu:  
Odstranění musí být zajištěno oprávněnou osobou. 
 
13.2 Způsob zneškodnění kontaminovaného obalu: obal se likviduje v souladu se 
zákonem č.185/2001Sb., o odpadech v platném znění. 
Kód odpadu: 15 01 11 * Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob. 
Kategorie: N – nebezpečný 
Odstranění musí být zajištěno oprávněnou osobou. 
 
13.3 Právní předpisy o odpadech: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a související vyhlášky. 
 

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 
      Pozemní přeprava 
      ADR/RID: 2  5F Gase            Třída:  Klasifikační kód:  

      Výstražná tabule:           Číslo UN: 1950 
      Kemlerovo číslo:                       Obalová skupina: 2.1 
      LQ: LQ2   Označení pro přepravu v tunelu: D 
      Pojmenování přepravovaných látek: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN  
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      Vnitrozemská vodní přeprava  
      ADN/ADNR:  2.1 Třída:          Klasifikační kód:        
     Číslo UN:   1950                                  Obalová skupina:  
   
     Námořní přeprava 
     IMDG: 2.1.  Třída:  Číslo UN:  1950 
     Typ obalu:                                  EmS : F-D,S-U 
     Pojmenování přepravovaných látek: AEROSOLS 
      
 

     Letecká přeprava  
     ICAO/IATA: 2.1 Třída: Číslo UN:  1950 
     Typ obalu:  
     Pojmenování přepravovaných látek: AEROSOLS, flammable 
 

15 INFORMACE O PŘEDPISECH 

 15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky:  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES  
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky a prováděcí a související předpisy v aktuálním znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích 
v platném znění. ▪  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, Vyhláška č. 381/2001 Sb.  Katalog odpadů. ▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ▪ 
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší▪ vyhláška č.257/2011 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících 
těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické 
látky 
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▪  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. ▪  Vyhláška č. 115/2002 
Sb. o podrobnostech nakládání s obaly. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných 
havárií. ▪ Sdělení č.33/2005 Sb. (ADR), sdělení č. 34/2005 Sb. (RID) 
 
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:                                                                                                                            
Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti. 
 

16 DALŠÍ INFORMACE 

 
16.1. Seznam a plné znění použitých R-vět, H-vět uvedených v bodech 2,3 : 
a) dle směrnice 67/548/EHS 
R 12 Extrémně hořlavý 
R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
R22 Zdraví škodlivý při požití 
R36 Dráždí oči 
R 36/38 Dráždí oči a kůži 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 
b) dle nařízení 1272/2008/ES 

H220 Extrémně hořlavý plyn. 
H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
H315 Dráždí kůži. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

16.2. Změny proti předchozímu vydání:  Aktualizace dle nařízení ES č. 1272/2008/ES. 

16.3. Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: 
Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, Databáze ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropská 
chemická kancelář – Evropský informační systém o chemických látkách) ChemDat 
Merck, Fluka, Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty 
nebezpečných látek. 
 
16.4. Pokyny pro školení: 
Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, nakládající s tímto chemickým 
přípravkem se musí seznámit s údaji uvedenými v tomto bezpečnostním listu a být 
proškolena z bezpečnostních pravidel. 
 
16.5. Upozornění: Bezpečnostní list byl vypracován na základě Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady ES 1272/2008 v platném znění. Obsahuje údaje potřebné pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené 
údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými 
právními předpisy.  Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti 
výrobku pro konkrétní aplikaci. 
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16.6. Kontaktní místo pro poskytování technických informací:  
Obchodní firma: AQUACHEMIE s.r.o.                                                                                                                            
Sídlo: Freyova 82/27, 190 00 Praha 9, ČESKÁ REPUBLIKA                                                                                     
Telefonní číslo: +42(0) 266 721 824                                                                                                                             
Fax: +42(0) 266 721 825 

       e-mail: zak@aquachemie.cz, www.aquachemie.cz 
 


