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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Forma produktu : Zmes
Názov produktu : ARDEX SC Matt weiß
Výrobný kód : 8130

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

1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Hlavná kategória použitia : Stavebné materiály
Údaje o priemyselnom/profesionálnom použití : Vyhradené len pre profesionálne použitie
Použitie látky/zmesi : Utesňovacie hmoty

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Str. 40
A-3382 Loosdorf - Österreich
T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490
E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za SDS : produktion@ardex.at

1.4. Núdzové telefónne číslo
Číslo pohotovosti : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österreich)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3 H412 

Úplné znenie vyhlásenia H: pozri kapitolu 16

 

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

2.2. Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Uviesť dodatočné značenieUviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e) 
Výstražné slovo (CLP) : -
Výstražné upozornenia (CLP) : H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
EUH vety : EUH208 - Obsahuje 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. 
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Dodatkové vety : Likvidujte obsah/kontajner podľa regionálnych/národných/medzinárodných/miestnych 
predpisov.

2.3. Iná nebezpečnosť
Iné nebezpečenstvá, ktoré nemajú vplyv na 
klasifikáciu

: K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

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

3.2. Zmesi

mailto:produktion@ardex.at
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Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia 
(ES) č.1272/2008 [CLP]

triacetoxyethylsilane (č. CAS) 17689-77-9
(č.v ES) 241-677-4
(REACH čís) 01-2119881778-15

< 5 Skin Corr. 1B, H314

titanium(IV) oxide; [in powder form containing 1 % or more of 
particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm]

(č. CAS) 13463-67-7
(č.v ES) 236-675-5
(č. Indexu) 022-006-00-2

< 1 Carc. 2, H351

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (č. CAS) 64359-81-5
(č.v ES) 264-843-8

< 0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné opatrenia prvej pomoci : V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším 

použitím vyperte.
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Zabezpečte, aby postihnutá osoba mohla dýchať čerstvý vzduch.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Po kontakte s kožou sa okamžite umyte vodou a mydlom a hojne vypláchnite.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 

šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Poraďte sa s lekárom 
pokiaľ podráždenie pretrváva.

Opatrenia prvej pomoci po požití : Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Osobe v bezvedomí nepodávajte nič piť.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky : K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok : hasiaceho prášku. Rozprašovaná voda. Oxid uhličitý (CO2).
Nevhodné hasiace prostriedky : tryskajúca voda.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečenstvo požiaru : K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

5.3. Rady pre požiarnikov
Ochrana pri hasení požiaru : Dýchací samostatný izolačný prístroj. Ochranný odev.

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

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo : Pozri časť 8.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo : Pozri časť 8.
Núdzové plány : K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte akémukoľvek prieniku do odpadov alebo vodných tokov.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Pre zadržiavanie : Pre viac informácií pozri časť 13.
Čistiace procesy : Nahromaďte mechanicky (zametaním alebo s pomocou lopatky) a dajte do vhodnej nádoby.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri časť 7.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní : Zabezpečte vhodné vetranie vzduchom. Pozri časť 8.
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie

: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite.
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Hygienické opatrenia : Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Ruky a 
ďalšiu vystavenú časť tela si umyte jemným mydlom a vodou prv, než začnete jesť, piť, fajčiť a 
prv, než odídete z práce.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Technické opatrenia : Nádobu uchovávajte tesne uzatvorenú na chladnom a dobre vetranom mieste.
Podmienky skladovania : Uchovávajte v uzavretej nádobe.
Informácie týkajúce sa zmiešaného skladovania : Neskladujte s. kyseliny. zásady. Alkohol.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre

triacetoxyethylsilane (17689-77-9)
DNEL/DMEL (Zamestnanci)
Akútna - lokálne účinky, inhalácia 32,5 mg/m³
Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia 32,5 mg/m³
DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii)
Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia 6,5 mg/m³
PNEC (Voda)
PNEC aqua (sladkej vody) 0,2 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,02 mg/l
PNEC (Sediment)
PNEC sediment (sladkej vody) 0,74 mg/kg váha v surovom stave
PNEC sediment (morskej vody) 0,074 mg/kg váha v surovom stave
PNEC (Podlaha) 
PNEC podlaha 0,031 mg/kg váha v surovom stave
PNEC (STP)
PNEC čistiarne odpadových vôd 1 mg/l

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie:

Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Ochrana rúk:

druh Materiál Priepustnosť Hrúbka (mm) Prenikanie Norma

Rukavice na jedno 
použitie, Rukavice na 
opakované použitie

Nitrilová guma (NBR) Dodržujte, prosím, 
pokyny týkajúce sa 
priepustnosti a času 
prieniku, ktoré 
poskytuje výrobca

Poraďte sa s 
dodávateľom/výrobco
m

EN ISO 374

Ochrana očí:

Bezpečnostné tesniace okuliare
 
Ochrana dýchania:

Nepožadované na normálne podmienky použitia. Nevdychovať pary
 

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

 

Výzor : Pastovitý.
Farba : biela farba.

 

Čuch : kyselina. Ostré.
 

Prah zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

pH : neurčené
 

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 : Nie je dostupné
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Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Horľavosť (pevná látka, plyn) : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Tlak pary : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna hustota : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Hustota : 1,03 g/cm³
Rozpustnosť : Nerozpustný.

 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Kow)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Viskozita, kinematický : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Viskozita, dynamický : 150 Pa·s
 

Explozívne vlastnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Vlastnosti podporujúce horenie : Horľavý.
 

Limity výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

9.2. Iné informácie
Ostatné vlastnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

10.2. Chemická stabilita
Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Pozri časť 7.

10.5. Nekompatibilné materiály
kyseliny. zásady. alkoholy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
The product splits a small amount of acetic acid when exposed to moisture (air humidity).

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita : Neklasifikovaný

triacetoxyethylsilane (17689-77-9)
LD50 orálne potkan 1460 mg/kg telesnej hmotnosti (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, 

Experimental value, Oral)

titanium(IV) oxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)
LD50 orálne potkan > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, 

Experimental value, Oral, 14 day(s))
LC50 Inhalačne - Potkan > 5,09 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male, Experimental value, 

Inhalation (dust), 14 day(s))
Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný (Species: rabbit

Method: OECD 404
Source: ECHA
Note: The study has shown that the CAS no. 17689-77-9 is not irritating if it is contained in a 
silicone material to about 5%.
Rating: not irritating)
pH: neurčené

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikovaný (Species: rabbit
Method: OECD 405
Source: ECHA
Note: The study has shown that the CAS no. 17689-77-9 is not irritating if it is contained in a 
silicone material to about 5%.
Rating: not irritating)
pH: neurčené

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný
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Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný
Karcinogenita : Neklasifikovaný

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný

ARDEX SC Matt weiß 
Viskozita, kinematický 145631,068 mm²/s

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita

ARDEX SC Matt weiß 
EC50 - Kôrovce [1] 10 – 100 mg/l (metóda OCDE 202)
EC50 72h - Riasy [1] > 100 mg/l (metóda OCDE 201)

triacetoxyethylsilane (17689-77-9)
LC50 - Ryby [1] 251 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Brachydanio rerio, Semi-static system, 

Fresh water, Experimental value, GLP)
EC50 - Kôrovce [1] 62 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static 

system, Fresh water, Experimental value, GLP)
EC50 - Kôrovce [2] 168,7 mg/l (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Read-across, 

GLP)
EC50 72h - Riasy [1] 76 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Scenedesmus subspicatus, Static system, 

Fresh water, Experimental value, Growth rate)
EC50 72h - Riasy [2] 73 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Scenedesmus subspicatus, Static system, 

Fresh water, Experimental value, Biomass)
EC50 72h Riasy (3) 24,41 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Pseudokirchneriella subcapitata, Static 

system, Fresh water, Experimental value)

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
LC50 - Ryby [1] 0,0027 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Pisces, Experimental value)
EC50 - Kôrovce [1] 0,0052 mg/l (48 h, Daphnia magna, Literature study)
ErC50 riasy 0,077 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Experimental value)

titanium(IV) oxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)
LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/l (Pisces, Fresh water)
EC50 - Kôrovce [1] > 1000 mg/l (Invertebrata, Fresh water)
EC50 72h - Riasy [1] > 100 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Pseudokirchneriella subcapitata, Static 

system, Fresh water, Experimental value, Growth rate)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
ARDEX SC Matt weiß 
Perzistencia a degradovateľnosť Žiadna informácia nie je k dispozícii.

triacetoxyethylsilane (17689-77-9)
Perzistencia a degradovateľnosť Readily biodegradable in water.

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
Perzistencia a degradovateľnosť Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.

titanium(IV) oxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)
Perzistencia a degradovateľnosť Biodegradability: not applicable.
Chemická spotreba kyslíka (CHSK) Not applicable (inorganic)
ThOD Not applicable (inorganic)

12.3. Bioakumulačný potenciál
ARDEX SC Matt weiß 
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Kow)

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

triacetoxyethylsilane (17689-77-9)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

-1,9 (QSAR, KOWWIN, 20 °C)
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triacetoxyethylsilane (17689-77-9)
Bioakumulačný potenciál Not bioaccumulative.

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

3,59 (Literature study)

Bioakumulačný potenciál Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

titanium(IV) oxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)
Bioakumulačný potenciál Not bioaccumulative.

12.4. Mobilita v pôde
ARDEX SC Matt weiß 
Ekológia - pôda Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

triacetoxyethylsilane (17689-77-9)
Povrchové napätie 0,0305 N/m (20 °C, EU Method A.5: Surface tension)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Koc)

1 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Ekológia - pôda Highly mobile in soil.

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
Ekológia - pôda No (test)data on mobility of the substance available. Toxic to flora.

titanium(IV) oxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)
Povrchové napätie No data available in the literature
Ekológia - pôda Low potential for mobility in soil.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Komponent
 (17689-77-9) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
 (13463-67-7) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
 (64359-81-5) 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
Iné nepriaznivé účinky : Nie sú k dispozícii žiadne dáta.
dodatočné pokyny : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Regionálna legislatíva (odpady) : Likvidujte obsah/kontajner podľa regionálnych/národných/medzinárodných/miestnych 

predpisov.
Odporúčania na likvidáciu odpadových vôd : Nevyhadzovať priamo do odtoku Pred vyhodením je potrebné zabezpečiť fyzikálno-chemické 

spracovanie.
Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a 
obalov

: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 08 04 10 - iné odpadové lepidlá a tesniace materiály než uvedené v 08 04 09

ODDIEL 14: Informácie o doprave
V súlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Číslo OSN
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
14.2. Správne expedičné označenie OSN
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
14.4. Obalová skupina
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

Žiadne ďalšie dostupné informácie
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14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

- Pozemná doprava
Neuplatňuje sa

- Lodná doprava
Neuplatňuje sa

- Letecká preprava
Neuplatňuje sa

- Vnútrozemská preprava
Neuplatňuje sa

- Železničná doprava
Neuplatňuje sa

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
Povoleniaa/alebo Obmedzenia použitia (Annex XVII):

3(c) Látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried 
alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu 
(ES) č. 1272/2008: Trieda nebezpečnosti 4.1

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one

3(b) Látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried 
alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu 
(ES) č. 1272/2008: Triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé 
účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako 
narkotické, 3.9 a 3.10

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one

Neobsahuje látky z REACH
Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH
 

15.1.2. Národné predpisy
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
 

ODDIEL 16: Iné informácie

 Úplné znenie viet H a EUH:
Acute Tox. 2 (Inhalation) Akútna toxicita (inhal.), kategória 2
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
Aquatic Chronic 3 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3
Carc. 2 Karcinogenita, kategória 2
Skin Corr. 1B Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1B
Skin Corr. 1C Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1C
Skin Sens. 1A Kožná senzibilizácia, kategória 1A
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani 

hmlu.
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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.


