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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 
Forma výrobku : Směs 
Název výrobku : PANDOMO SP-F 
Kód výrobku : 4915 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 
Kategorie hlavního použití : Stavební materiály 
Spec. průmyslového/profesionálního použití : Pouze pro profesionální použití 
Použití látky nebo směsi : PANDOMO  

Primer 

 

 

1.2.2. Nedoporučené použití 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel 
ARDEX Baustoff GmbH 
Hürmer Str. 40 
A-3382 Loosdorf - Österreich 
T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490 
E-mailové adresy kompetentních osob odpovědných za SDS : produktion@ardex.at 
 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 
Telefonní číslo pro naléhavé situace : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österreich) 
 
 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
Neklasifikováno 
 

 
 

 
  

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí 
Podle našich poznatků nepředstavuje tento výrobek žádné zvláštní riziko, pokud je s ním nakládáno v souladu se správnými zásadami hygieny na 
pracovišti a bezpečnosti práce. 
 

 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku  
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
EUH-věty : EUH208 - Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat 

alergickou reakci. 
EUH210 - Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. 

Další věty : Obsah/obal odstraňte v souladu s regionálními/národními/mezinárodními/ místním  předpisy. 
 
 

 

Označení podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES 
 
 

   
 

 
 
 

 

2.3. Další nebezpečnost 
PBT: není relevantní - registrace není vyžadována 
vPvB: není relevantní - registrace není vyžadována 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1. Látky 
Nevztahuje se 
 

 

mailto:produktion@ardex.at
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3.2. Směsi 
 
 
 

 
 

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP) 

dipropylene glycol monomethyl ether (Číslo CAS) 34590-94-8 
(Číslo ES) 252-104-2 
(REACH-č) 01-2119450011-60 

≥ 1 - < 5 Neklasifikováno 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (Číslo CAS) 2634-33-5 
(Číslo ES) 220-120-9 
(Indexové číslo) 613-088-00-6 

< 0,05 Acute Tox. 4 (Orální), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

 

Specifické koncentrační limity: 
Název Identifikátor výrobku Specifické koncentrační limity 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (Číslo CAS) 2634-33-5 

(Číslo ES) 220-120-9 
(Indexové číslo) 613-088-00-6 

( 0,05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317 

 
 
 

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16 
  
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Popis první pomoci 
První pomoc – všeobecné : Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Osobě v bezvědomí nikdy nic 

nepodávejte ústy. Je-li postižený v bezvědomí, položte ho do stabilizované polohy a přivolejte 
lékaře. 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se 
dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Kontaminovaný oděv 
svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Nepoužívejte: Čisticí výrobek, Ředidlo, Alkalický 
čistič. 

První pomoc při kontaktu s okem : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

První pomoc při požití : Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Vypláchněte ústa. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy/účinky : Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 
 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 

5.1. Hasiva 
Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha. prášek ABC. Pěna. 
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody. 
 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Nebezpečí požáru : Není nebezpečný. 
Nebezpečí výbuchu : Žádný/á. 
Reaktivita v případě požáru : Výrobek není výbušný. 
V případě požáru vznikají nebezpečné 
rozkladné produkty 

: Při hoření vytváří: oxidy uhlíku (CO a CO2). 

 

5.3. Pokyny pro hasiče 
Protipožární opatření : Vykliďte _roctor. 
Opatření pro hašení požáru : Přehraďte a zachycujte hasicí tekutiny. 
Ochrana při hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Používejte nezávislý dýchací přístroj a 

chemický ochranný oděv. 
Další informace : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Zabraňte pronikání vody z 

hašení do kanalizace nebo vodních toků. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. 
Koordinovat opatření ohledně rozšířšní ohně do okolí. Ohrožené nádoby chladit proudem vody 
z chráněné pozice. Nevylévejte kontaminovanou požární vodu do kanalizace. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Obecná opatření : Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Zajistěte dostatečné větrání. 

Nechráněné osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti. 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Ochranné prostředky : Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8. 
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Plány pro případ nouze : Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování 

expozice / osobní ochranné prostředky“. 
 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevylévejte do kanalizace ani do přírody. 
 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Pro uchovávání : Uniklý produkt seberte. 
Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte vstřebat do absorbujícího materiálu. Kontaminované plochy důkladně 

vyčistěte. Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy. 
Další informace : Uložte do vhodné nádoby k likvidaci v souladu s předpisy o odpadech (viz bod 13). 
 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 
Viz nadpis 7. Viz nadpis 8. Další informace viz oddíl 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
Další rizika v případě zpracování : Viz nadpis 8. 
Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Používejte osobní ochranné pomůcky. Zamezte 

vdechování mlhy, aerosolů, par. 
Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy 

umyjte ruce. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 
 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Technická opatření : Zabraňte proniknutí do spodní půdy. 
Skladovací podmínky : Skladujte v původní nádobě. Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. 
Skladovací teplota : 5 – 25 °C (doporučeno) 
Skladovací prostory : Chraňte před námrazou. Po zmrazení už nelze použít. 
 

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 
Dodržujte technické listy s údaji. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
 

8.1. Kontrolní parametry 
 
 

dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 
EU Místní název (2-Methoxymethylethoxy)-propanol 
EU IOEL TWA 308 mg/m³ 
EU IOEL TWA [ppm] 50 ppm 
EU Poznámka Skin 
Rakousko Místní název Dipropylenglykolmonomethylether (Bis-2-

methoxypropylether) (Isomerengemisch) 
Rakousko MAK (OEL TWA) 307 mg/m³ 
Rakousko MAK (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 
Rakousko MAK (OEL STEL) 614 mg/m³ (8x 5(Mow) min) 
Rakousko MAK (OEL STEL) [ppm] 100 ppm (8x 5(Mow) min) 
Rakousko Poznámka H 

 

 
 
 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 
DNEL/DMEL (pracovníci) 
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 0,966 mg/kg tělesné hmotnosti/den 
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 6,81 mg/m³ 
DNEL/DMEL (veřejnost) 
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 1,2 mg/m³ 
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 0,345 mg/kg tělesné hmotnosti/den 
PNEC (voda) 
PNEC aqua (sladká voda) 4,03 μg/l 
PNEC aqua (mořská voda) 0,403 μg/l 
PNEC (sediment) 
PNEC sediment (sladká voda) 49,9 µg/kg suché hmotnosti 
PNEC sediment (mořská voda) 4,99 µg/kg suché hmotnosti 
PNEC (zemina)  
PNEC zemina 3 mg/kg suché hmotnosti 
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1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 
PNEC (STP) 
PNEC čistírna odpadních vod 1,03 mg/l 

 

dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 
DNEL/DMEL (pracovníci) 
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 283 mg/kg tělesné hmotnosti/den 
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 308 mg/m³ 
DNEL/DMEL (veřejnost) 
Dlouhodobé - systémové účinky,orálně 36 mg/kg tělesné hmotnosti/den 
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 37,2 mg/m³ 
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 121 mg/kg tělesné hmotnosti/den 
PNEC (voda) 
PNEC aqua (sladká voda) 19 mg/l 
PNEC aqua (mořská voda) 1,9 mg/l 
PNEC (sediment) 
PNEC sediment (sladká voda) 70,2 mg/kg suché hmotnosti 
PNEC sediment (mořská voda) 7,02 mg/kg suché hmotnosti 
PNEC (zemina)  
PNEC zemina 2,74 mg/kg suché hmotnosti 
PNEC (STP) 
PNEC čistírna odpadních vod 4168 mg/l 

 

8.2. Omezování expozice 

Vhodné technické kontroly: 

Zajistěte dobré větrání na pracovišti. 
 

Materiály pro ochranný oděv: 

ochranný oděv. Bezpečnostní obuv odolná proti chemikáliím 
 

Ochrana rukou: 

Ochranné rukavice. Preventive skin protection is recommended. 

druh Materiál Pronikání Tloušťka (mm) Pronikání Norma 

vhodné dlouhé 
rukavice 

Nitrilový kaučuk 
(NBR) 

6 (> 480 minut), 
Ohledně propustnosti 
a doby do proniknutí 
se řiďte pokyny 
výrobce 

0,4 Obraťte se na 
dodavatele/výrobce 

 

vhodné dlouhé 
rukavice 

Butylkaučuk 6 (> 480 minut), 
Ohledně propustnosti 
a doby do proniknutí 
se řiďte pokyny 
výrobce 

0,5 Obraťte se na 
dodavatele/výrobce 

 

vhodné dlouhé 
rukavice 

Fluorkautschuk 
(FKM) 

6 (> 480 minut), 
Ohledně propustnosti 
a doby do proniknutí 
se řiďte pokyny 
výrobce 

0,7 Obraťte se na 
dodavatele/výrobce 

 

 

Ochrana očí: 

Používejte uzavřené ochranné brýle 

druh Oblast požadavku Charakteristické vlastnosti Norma 

Utěsněné ochranné brýle Používejte ochranné brýle, které 
chrání proti vystřikování materiálu 

S postranními štíty EN 166 

 
 

Ochrana kůže a těla: 

Používejte vhodný ochranný oděv. Zamezte styku s kůží 
  

Ochrana cest dýchacích: 

Při používání v běžných podmínkách není nutná ochrana dýchacích cest. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu 
dýchacích cest. 
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Omezování a sledování expozice životního prostředí: 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Další informace: 

Zamezte styku s kůží a očima. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Skupenství : Kapalina 

  

Vzhled : Kapalina. 
Barva : Bílý. 

  

Zápach : Charakteristická. 
  

Práh zápachu : Neurčeno 
  

pH : 8 
  

Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1) : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod tání / rozmezí bodu tání : -2 °C 
  

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod varu : > 99 °C 
  

Bod vzplanutí : > Nepoužije se konkrétně 
  

Teplota samovznícení : Neurčeno 
  

Teplota rozkladu : Neurčeno 
  

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nevztahuje se 
  

Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Tlak páry při 50 °C : 3000 hPa 
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje 

  

Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Hustota : 1,01 g/cm³ 
Rozpustnost : Nejsou dostupné žádné údaje 

  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow) 

: Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Výbušnost : Žádný/á. 
  

Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

 

9.2. Další informace 
Obsah těkavých organických sloučenin : < 3 % GEW-% gemäß VOCV (Schweiz) sowie VOC-Frankreich: A+ (Dècret no 2011-321 du 23 

mars 2011) 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 
O tomto výrobku nejsou dostupné žádné informace. 
 

10.2. Chemická stabilita 
 
Stabilní za běžných podmínek. 
 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 
 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Při dodržení doporučených podmínek skladování a zacházení žádné (viz bod 7). 
 

10.5. Neslučitelné materiály 
K dispozici nejsou žádné údaje. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Při použití a skladování podle doporučení se nerozkládá. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita : Neklasifikováno 
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1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 
LD50, orálně, potkan 490 mg/kg tělesné hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, 

Experimental value, Oral, 14 day(s)) 
LD50, dermálně, potkan > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, 

Experimental value, Dermal, 14 day(s)) 
 

dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 
LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Experimental value, 

Oral, 14 day(s)) 
LD50 potřísnění kůže u králíků 9510 mg/kg tělesné hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male, 

Experimental value, Dermal, 14 day(s)) 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno 
pH: 8 

Vážné poškození očí/podráždění očí : Neklasifikováno 
pH: 8 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Neklasifikováno 
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 
Karcinogenita : Neklasifikováno 
 

 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno 
Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice 

: Neklasifikováno 

 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice 

: Neklasifikováno 

 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno 
 

  
 
 

Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a 
příznaky 

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 
Ekologie – všeobecné : Výrobek není považován za škodlivý pro vodní organismy ani není známo, že by měl 

dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí. 
 

 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 
LC50 - Ryby [1] 2,18 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, 

Experimental value, Nominal concentration) 
EC50 - Korýši [1] 2,94 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static 

system, Experimental value, Lethal) 
ErC50 řasy 150 μg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Experimental value, GLP) 
 

dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 
LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Poecilia reticulata, Static system, 

Fresh water, Experimental value, GLP) 
ErC50 řasy > 969 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) 
 
 
 
 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
PANDOMO SP-F  
Perzistence a rozložitelnost Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 
Perzistence a rozložitelnost Not readily biodegradable in water. 

 

dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 
Perzistence a rozložitelnost Readily biodegradable in water. 
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 0 g O₂/g látky 
TSK 2,06 g O₂/g látky 

 

12.3. Bioakumulační potenciál 
PANDOMO SP-F  
Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace. 

 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 
BCF - Ryby [1] 6,62 (Equivalent or similar to OECD 305, 56 day(s), Lepomis macrochirus, Experimental 

value, Fresh weight) 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow) 

-0,9 – 0,99 (Experimental value, EU Method A.8: Partition Coefficient, 20 °C) 

Bioakumulační potenciál Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). 
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dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow) 

0,004 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask 
Method, 25 °C) 

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

12.4. Mobilita v půdě 
PANDOMO SP-F  
Ekologie - půda Nejsou dostupné žádné informace. 

 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 
Povrchové napětí 72,6 mN/m (20 °C, 0.1 %, EU Method A.5: Surface tension) 
Normalizovaný koeficient adsorpce 
organického uhlíku (Log Koc) 

0,97 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on 
Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Experimental value, 
GLP) 

Ekologie - půda Highly mobile in soil. 
 

dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 
Povrchové napětí 68,7 mN/m (20 °C, 1 g/l, OECD 115: Surface Tension of Aqueous Solutions) 
Normalizovaný koeficient adsorpce 
organického uhlíku (Log Koc) 

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

Ekologie - půda Highly mobile in soil. 
 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 
PANDOMO SP-F  
PBT: není relevantní - registrace není vyžadována 
vPvB: není relevantní - registrace není vyžadována 

 

Složka  
dipropylene glycol monomethyl ether (34590-
94-8) 

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII  
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII  
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII 

 
 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 
Doplňkové informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 
Metody nakládání s odpady : Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem 

odpadu. 
Doporučení pro likvidaci odpadních vod : Nevyhazujte přímo do kanalizačních stok. Před vypuštěním produktu je nutno ho nejdříve 

fyzicko-chemicky upravit. 
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Zbývající obsah vyprázdněte. Při likvidaci tohoto obalu je nutno vždy dodržovat právní předpisy 

o likvidaci odpadu a veškeré požadavky místních orgánů. 
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 07 01 99 - odpad jinak blíže neurčený 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. UN číslo 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 
Nevztahuje se 
 

Nevztahuje se 
 

Nevztahuje se 
 

Nevztahuje se 
 

Nevztahuje se 
 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 
14.4. Obalová skupina 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

Nejsou dostupné žádné doplňující informace 
 
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

- Pozemní přeprava 
  

Nevztahuje se 
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- Doprava po moři 
  

Nevztahuje se 

- Letecká přeprava 
  

Nevztahuje se 

- Vnitrozemská lodní doprava 
  

Nevztahuje se 

- Železniční přeprava 
  

Nevztahuje se 
 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 
 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 

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

15.1.1. Předpisy EU 
 

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII 

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH 
 

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 

 

   
Obsah těkavých organických sloučenin : < 3 % GEW-% gemäß VOCV (Schweiz) sowie VOC-Frankreich: A+ (Dècret no 2011-321 du 23 

mars 2011) 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

15.1.2. Národní předpisy 

Rakousko 
Rakouské národní předpisy : VbF-Klasse (Österreich/Austria): NU. 
 

 
 

 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti 
  

ODDÍL 16: Další informace 
 

 
 

 
 

 Úplné znění vět H a EUH: 
Acute Tox. 4 (Orální) Akutní toxicita (orální), kategorie 4 
Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. 
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 
Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kategorie 1 

 
 

 

 
 
 
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku. 


