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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 
 

Obchodní název  
Anodal EC-2 liq  

 

Materiál č.: 148387 
 

 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

 

Odpovídající identifikované použití látky nebo směsi 
Použití: Hliníkové chemikálie 
 

 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 

Označení firmy 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefon č. : +49 69 305 13619  

 

Informace o látce/směsi 
Product Stewardship  
E-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 

 00800-5121 5121   (24 h) 
 

Toxikologické informační středisko  

+420 0 224 919 293   (7/5) 

+420 0 224 915 402    

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2 
 

 H315: Dráždí kůži. 
 

Podráždění očí, Kategorie 2 
 

 H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

2.2 Prvky označení 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Výstražné symboly 
nebezpečnosti 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signálním slovem 
 

: Varování 
 

Standardní věty o 
nebezpečnosti 
 

: H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal EC-2 liq  Stránka  2(12) 

Kód látky : KS16563  Přepracováno dne : 05.06.2022  

Verze : 1 - 7 / CZ  Datum tisku : 10.12.2022 

 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 
 

: 
Prevence:  

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ 
obličejový štít. 

Opatření:  

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 
množstvím vody. 
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ ošetření. 
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ ošetření. 
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před 
opětovným použitím vyperte. 
 

2.3 Další nebezpečnost 

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), 
nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 

 
Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti 
vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % 
nebo vyšších. 

 
Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti 
vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % 
nebo vyšších. 

 
Žádné nebezpečí, které je nutno výslovně uvádět. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směsi 

Chemická podstata 
 

: Derivát cukru 
 

  
 

 anionický 
 

Složky 
Poznámky :  Neobsahuje nebezpečné složky 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny 
 

:  Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 

 
Při vdechnutí 
 

:  Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. 
 

Při styku s kůží 
 

:  Ihned oplachujte velkým množstvím vody. 
Konzultujte s lékařem. 
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Při styku s očima 
 

:  Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po 
dobu nejméně 15 minut. 
Konzultujte s lékařem. 
 

Při požití 
 

:  Při požití okamžitě volejte středisko pro kontrolu jedů nebo 
lékaře. 
Symptomatické ošetření. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Rizika : Zadne dalsi zname nebezpeci mimo tech, ktere vyplivaji z 
oznaceni. 
 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Ošetření 
 

: Symptomatické ošetření. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva 
 

:  Produkt je kompatibilní se standardními hasivy. 
 

Nevhodná hasiva 
 

:  žádné omezení 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Specifická nebezpečí při 
hašení požáru 
 

:  Oxidy uhlíku 
Oxidy dusíku (NOx) 
 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Zvláštní ochranné prostředky 
pro hasiče 
 

:  Nezávislý dýchací přístroj  
 

Další informace 
 

:  Nehořlavá látka. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Opatření na ochranu osob 
 

:  Používejte vhodné ochranné prostředky. 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Opatření na ochranu 
životního prostředí 
 

:  Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků 
nebo do půdy. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Čistící metody 
 

:  Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. 
písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). 
Sebraný materiál zpracujte způsobem uvedeným v oddílu 
"Zneškodnění odpadů". 
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6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Informace k bezpečné manipulaci viz kapitola 7., Osobní ochrana viz sekce 8., Pokyny k likvidaci viz 
bod 13. 
 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 
 

: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Při správném používání a manipulaci nejsou potřebná žádná 
zvláštní opatření. 
 

Pokyny k ochraně proti 
požáru a výbuchu 
 

:  Dbejte na všeobecná pravidla preventivní provozní 
protipožární ochrany.  
 

Hygienická opatření 
 

:  Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. 
Před manipulací s výrobkem použijte ochranný krém na kůži. 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a 
před opětovným použitím vyperte.  
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Další informace o 
skladovacích podmínkách 
 

:  Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře 
větraném místě. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej 
otevírejte. Zápalné zdroje udržujte v dostatečné vzdálenosti.  
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

Specifické (specifická) 
použití 
 

:  Zadne dalsi doporuceni 

 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti. 

Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006: 

Název látky Oblast použití Cesty expozice Možné ovlivnění 
zdraví 

Hodnota 

Sodium thiosulphate 
Č. CAS: 7772-98-7 

Pracovníci Vdechnutí Dlouhodobé - 
systémové účinky 

374 mg/m3 

 Celá populace Vdechnutí Dlouhodobé - 
systémové účinky 

110 mg/m3 

 Celá populace Orálně Dlouhodobé - 
systémové účinky 

14 mg/m3 

Syrups, hydrolyzed 
starch, hydrogenated 
Č. CAS: 68425-17-2 

Pracovníci Vdechnutí Dlouhodobé - 
systémové účinky 

5 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Pracovníci Kožní Dlouhodobé - 
systémové účinky 

2000 mg/kg 
těl.hmot./den 
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 Poznámky:DNEL 

 Spotřebitelé Vdechnutí Dlouhodobé - 
systémové účinky 

0,89 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Spotřebitelé Kožní Dlouhodobé - 
systémové účinky 

2000 mg/kg 
těl.hmot./den 

 Poznámky:DNEL 

 Spotřebitelé Orálně Dlouhodobé - 
systémové účinky 

200 mg/kg 
těl.hmot./den 

 Poznámky:DNEL 

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení 
(ES) č. 1907/2006: 

Název látky Životní prostředí Hodnota 

Sodium thiosulphate 
Č. CAS: 7772-98-7 

Voda 0,8 mg/l 

 slaná voda 0,08 mg/l 
 Čistírna odapdních vod 102,6 mg/l 
Syrups, hydrolyzed starch, 
hydrogenated 
Č. CAS: 68425-17-2 

Sladká voda 0,973 mg/l 

 Přerušované používání/uvolňován 0,973 mg/l 
 Mořská voda 0,097 mg/l 
 Čistírna odapdních vod 66,7 mg/l 
 Sladkovodní sediment 3,63 mg/kg 

hmotnosti sušiny 

 Mořský sediment 0,363 mg/kg 
hmotnosti sušiny 

 Půda 0,15 mg/kg 
hmotnosti sušiny 

8.2 Omezování expozice 

Osobní ochranné prostředky 

Ochrana očí :  Dobře těsnící ochranné brýle 
 

Ochrana rukou 
Poznámky : Rukavice odolné proti chemikáliím Věnujte pozornost 

informacím výrobce o propustnosti a době průniku a 
specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické 
namáhání, doba styku).  

 
Ochrana kůže a těla :  pracovní oděv 

 
Ochranná opatření :  Zamezte styku s kůží a očima. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Fyzický stav : Vodný roztok 
 

Barva 
 

:  světležlutý 
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Zápach 
 

:  nespecifikován 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  není požadováno  
 

Bod tání 
 

: Nevztahuje se  
 

Bod varu 
 

: asi 100 °C (1.013 hPa) 
 

Horní mez výbušnosti / Horní 
mez hořlavosti 
 

: nestanoveno  
 

Dolní mez výbušnosti / Dolní 
mez hořlavosti 
 

: nestanoveno  
 

Bod vzplanutí 
 

: Není bod vzplanutí - měření bylo provedeno až do teploty 
varu. 
 

Teplota samovznícení 
 

: nestanoveno  
 

Teplota rozkladu 
 

:  Produkt neobsahuje zadne chemikalie, ktere vykazuji auto-
reaktivni vlastnosti nebo maji ocekavanou SADT ( teplota 
samo zrychlujiciho se rozkladu ) nizsi nez 75 °C nebo je jejich 
exothermicka dekompozicni energie vysi nez 300 J/g 
  
 

pH 
 

: 10,8 - 11,4 (20 °C) 
Koncentrace: 100 % 
 

Viskozita 
Dynamická viskozita 

 
: Údaje nejsou k dispozici  

 
Kinematická viskozita 

 
: Údaje nejsou k dispozici  

 
Rozpustnost 

Rozpustnost ve vodě 
 

:  (20 °C) 
rozpustná látka  

 
Rozdělovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: nestanoveno  
 

Tlak páry 
 

: nestanoveno  
 

Relativní hustota 
 

: Údaje nejsou k dispozici  
 

Hustota 
 

: 1,21 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Relativní hustota par 
 

: nestanoveno  
 

Velikost částic 
Velikost částic 

 
: Nevztahuje se 

 

9.2 Další informace 

Výbušniny  : Údaje nejsou k dispozici  
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Oxidační vlastnosti 
 

: Údaje nejsou k dispozici  
 

Hořlavé tuhé látky 
Číslo hoření 

 
: Nevztahuje se  

 
Samovznícení : Údaje nejsou k dispozici  

 

Rychlost koroze kovů 
 

: Údaje nejsou k dispozici  
 

Rychlost odpařování 
 

:  nestanoveno  
 

Minimální zápalná energie 
 

: nestanoveno 
 

Molekulová hmotnost 
 

: Údaje nejsou k dispozici 
 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Viz sekce 10.3." Možnost nebezpečné reakce" 

10.2 Chemická stabilita 

Stabilní 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Nebezpečné reakce 
 

:  Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních 
podmínek. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Podmínky, kterým je třeba 
zabránit 
 

: Není známo. 
 

10.5 Neslučitelné materiály 

Materiály, kterých je třeba se 
vyvarovat 
 

:  Není známo 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Při použití a manipulaci podle daných ustanovení, žádné. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní toxicita 

Výrobek: 

Akutní orální toxicitu 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 

 
Akutní inhalační toxicitu 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Akutní dermální toxicitu 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
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Žíravost/dráždivost pro kůži 

Výrobek: 

Metoda : klasifikace na základě vysoké hodnoty pH 
Výsledek : dráždící 

 

Vážné poškození očí / podráždění očí 

Výrobek: 

Metoda : klasifikace na základě vysoké hodnoty pH 
Výsledek : dráždící 

 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

Výrobek: 

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici 
 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Výrobek: 

Genotoxicitě in vitro 
 

: Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 

 
Mutagenita v zárodečných 
buňkách- Hodnocení 
 

:  Žádná informace není k dispozici. 

 

Karcinogenita 

Výrobek: 

Karcinogenita - Hodnocení 
 

:  Žádná informace není k dispozici. 
 

Toxicita pro reprodukci 

Výrobek: 

Toxicita pro reprodukci - 
Hodnocení 
 

:  Žádná informace není k dispozici. 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Výrobek: 

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Výrobek: 

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita po opakovaných dávkách 

Výrobek: 

Poznámky : Tyto informace nejsou k dispozici. 
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Aspirační toxicita 

Výrobek: 

Údaje nejsou k dispozici 
 

11.2 Informace o další nebezpečnosti 

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Výrobek: 

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají 
vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle 
REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise 
(EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

Výrobek: 

Toxicita pro ryby 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita pro řasy/vodní 
rostliny 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita pro ryby (Chronická 
toxicita) 
 

: Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita pro mikroorganismy 
 

:   
Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Výrobek: 

Biologická odbouratelnost 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Výrobek: 

Bioakumulace 
 

:  Poznámky: neurčeno 
 

12.4 Mobilita v půdě 

Údaje nejsou k dispozici 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek: 

Hodnocení 
 

: Látka/směs neobsahuje složky považované buď za 
perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce 
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perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 
0,1 % či vyšší. 
 

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Výrobek: 

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají 
vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle 
REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise 
(EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších. 

 

12.7 Jiné nepříznivé účinky 

Výrobek: 

Osud a chování v životním 
prostředí 
 

:  Údaje nejsou k dispozici 
 

Dodatkové ekologické 
informace 
 

:  Údaje nejsou k dispozici 
 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Výrobek :  Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 
 

Znečištěné obaly :  Zvážit recyklaci. 
 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Odstavec 14.1. až 14.5. 
 
 

ADR neomezený  
 

ADN neomezený  
 

RID neomezený  
 

IATA neomezený  
 

IMDG neomezený  
 
14.6.  Speciální opatření pro uživatele 
 

Viz tento bezpečnostní list, kapitola 6. až 8. 
 
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 
 

Není hromadnou přepravou dle IBC kódu. 
 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání : Je třeba zvážit omezující podmínky 
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některých nebezpečných látek, směsí a předmětů 
(Příloha XVII) 
 

pro následující položky: 
Číslo na seznamu 3  

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy 
podléhajících povolení (článek 59). 
 

: Nevztahuje se 

Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu 
 

: Nevztahuje se 

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách (přepracované znění) 
 

: Nevztahuje se 

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví 
pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi 
Společenstvím a třetími zeměmi 
 

: Nezhoubný a/nebo omezený 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických 
látek 
 

: Nevztahuje se 

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha 
XIV) 
 

: Nevztahuje se 

 

Jiné předpisy: 

S vyjímkou dat a nařízení, která jsou uvedená v této kapitole, nejsou k dispozici žádné další 
informace k bezpečnosti práce, ochraně zdraví a životního prostředí. 
 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro látku, nebo složky preparace, tvořící tento produkt ještě není k dispozici hodnocení chemické 
bezpečnosti (CSA). 

ODDÍL 16: Další informace 

Plný text jiných zkratek 

 

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o 
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIC - Australský seznam průmyslových 
chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; 
CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, 
mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - 
Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - 
Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při 
odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek 
(Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně 
harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro 
výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis 
pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina 
maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - 
Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava 
nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o 
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bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro 
normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace 
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné 
dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak 
nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - 
Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného 
nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci 
znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam 
chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení 
chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě 
nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; 
SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI 
- Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné 
látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených 
národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

Další informace 

Klasifikace směsi: Proces klasifikace: 

Skin Irrit. 2 H315 Na základě technických údajů o 
výrobku nebo jeho hodnocení 

Eye Irrit. 2 H319 Na základě technických údajů o 
výrobku nebo jeho hodnocení 

 
 
 

Informace odpovídají našim současným znalostem a jejich účelem je popis produktu s ohledem 
na bezpečnostní požadavky. Tyto údaje nezaručují žádné konkrétní, nebo obecné specifikace. 
Uživatel sám odpovídá za správnou volbu vhodnosti produktu pro zamýšlené použití a za volbu 
metody použití. Nepřijímáme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé použitím těchto údajů. Ve 
všech případech platí naše obecné obchodní podmínky. 

 
CZ / CS 

 

 
 


