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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
V souladu s nařízeními 1907/2006 příloha II (2015/830) a 1272/2008 
(Všechny odkazy na nařízení a směrnice EU jsou zkráceny pouze na číselné informace) 
Vydaný 2017-03-13 
Nahrazuje vydané číslo verze SDS 
2014-03-19: 2.0 

 
 
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1. Identifikátor produktu 

Obchodné minus Protecta FR Foam 
1.2. Určená použití látky nebo směsi a použití doporučená proti 

Identifikované použití průmyslové použití 
1.3. Podrobnosti o dodavateli bezpečnostního listu 

Společnost 
 
 

Telefon 
E-mail 
Web 

1.4. Telefonní číslo tísňového volání 
 Akutní případy: Volejte 112. 

Polyseam Ltd 
15 St Andrews Road, Huddersfield, West Yorkshire 
Velká Británie, HD1 6SB 
+44 (0) 1484 421036 
post.uk@polyseam.com 
https://www.protecta.co.uk/ 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Extrémně hořlavý aerosol (pěna kategorie 1), H222, H229 
podráždění kůže (kategorie 2), H315 
Může způsobit alergickou kožní reakci (kategorie 1), H317 
Dráždí oči (kategorie 2), H319 
Akutní toxicita (plyn kategorie 4), H332 zdraví škodlivý 
Riziko alergické reakce nebo astmatu při vdechování (kategorie 1), H334 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice; Může způsobit podráždění dýchacích cest (kategorie 3), 
H335 
Podezření na vyvolání rakoviny (kategorie 2), H351 
Expozice opakovaná toxicitou specifického cílového orgánu (kategorie 2), H373 

2.2 Prvky označování 
Výstražný piktogram 

Výstražné slovo                     Nebezpečí 
Upozornění 
H222, H229  Mimořádně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: Při zahřátí může explodovat  
H315  Způsobuje Podráždění kůže  
H317  Může způsobuje alergickou kožní reakci  
H319  Způsobuje Vážné podráždění očí  
H332  Škodlivá inhalace 
H334  Při inhalaci může způsobit alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže  
H335  Může způsobuje podráždění dýchacích cest  
H351  Podezření, který způsobuje rakovinu  
H373  Při prodloužená nebo opakovaná expozice může způsobit poškození orgánů 
 Bezpečnostní opatření 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí  
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších 

zdrojů vznícení. Kouř  
P211 Nestříkejte pro otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení  
P251 Nepropichujte ani nepalte, ani po použití  

mailto:post.uk@polyseam.com
http://www.protecta.co.uk/
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P271 Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě  
P280N Noste Ochranné rukavice a ochranné brýle  
P304 + P340 PO INHALACE: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání  
P342 + P311 Při Výskyt respiračních příznaků: Volejte toxikologické informační centrum nebo lékaře 
  
P405 Uchovávejte uzamčen  
P410 + P412 Chraňte před slunečním světlem. Nevystavujte teplotám nad 50 °C  
 

2.3. Jiná nebezpečí 
Tento přípravek neobsahuje žádné látky, u kterých se považuje PBT nebo vPvB 

 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
3.2. Směsi 
Všimněte si, že tabulka ukazuje známé nebezpečí složek v čisté formě. Tato nebezpečí jsou při smíchání nebo zředění snížena 
nebo eliminována, viz bod 16D. 
Jsou Klasifikace Koncentrace 
POLY(FENYL IZOKYAN-T)-Co-FORMALDEHYD 
Číslo CAS: 9016-87-9 Akutní toxikologii. 4prach, kožní peeling. 2, oční peeling. 2, DOJ 1, kůže, 

CIT 1, CARC 2, Stot SE 3resp, Stot re 2; H332 zdraví škodlivý, H315, 
H319, H334 inhalace, H317, H351, H335, H373 

30-60% 

TRIS (1-CHLORO-2-PROPYL) FOSFÁT 
Číslo CAS: 13674-84-5 
ES č.: 237-158-7 

akutní TOX 4ústně; H302 < 25 % 

Propan 
Číslo CAS: 74-98-6 
ES č.: 200-827-9 
Index č.: 601-003-00-5 
DOSAH: 01-2119486944-21 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 15 % 

IZOBUTÁN < 0,1% BUTADIÉNU 
Číslo CAS: 75-28-5 
ES č.: 200-857-2 
Index č.: 601-004-00-0 
DOSAH: 01-2119485395-27 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 15 % 

Bhútánu 
Číslo CAS: 106-97-8 
ES č.: 203-448-7 
Index č.: 601-004-00-0 
DOSAH: 01-2119474691-32 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 15 % 

METYLÉTERU 
Číslo CAS: 115-10-6 
ES č.: 204-065-8 
Index č.: 603-019-00-8 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 10 % 

Vysvětlení klasifikace a označování složek je uvedeno v oddíle 16e. Oficiální zkratky jsou vytištěny normálním písmem.  
Kurzíva Text je specifikace a/nebo doplněk použitý pro výpočet klasifikace této směsi, viz bod 16b. 

 
ODDÍL 4: První pomoc 
4.1. Popis opatření první pomoci obecně 

Pokud máte nějaké obavy nebo pokud příznaky přetrvávají, zavolejte svého lékaře. 
Při Nadýchaní 
Nechte zraněnou osobu odpočívat na teplém místě s čerstvým vzduchem, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při kontaktu s očima 
Okamžitě opláchněte ve vlažné vodě po dobu 15-20 minut s otevřenýma očima. Pokud příznaky přetrvávají, 
vyhledejte lékařskou pomoc . 
Kontakt s pokožkou 
Utřete.  
Omyjte pokožku mýdlem a vodou. 
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Pokud se u Vás objeví příznaky, poraďte se se svým lékařem. 
Po požití 
Vypláchněte nos, ústa a hrdlo vodou. 
Okamžitě vypijte několik sklenic vody. 

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné obecně 
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
Při Nadýchaní 
Může vyvolat alergie během vdechování a způsobit podráždění, kašel a dýchací potíže. Existuje  riziko sugestivních 
astmatických problémů s prodlouženou nebo opakovanou inhalací. 
Při kontaktu s očima 
Může dojít k podráždění očí. 
Kontakt s pokožkou 
Alergické reakce. 
Může dojít k podráždění kůže. 

4.3. Indikace okamžité lékařské péče a zvláštního ošetření 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 

 
ODDÍL 5: Protipožární opatření 
5.1. Hasiva 

Uhaste vodní mlhou, práškem, oxidem uhličitým nebo pěnou odolnou proti alkoholu. 
5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 

Výrobek je hořlavý. 
Upozorňujeme, že hasicí voda může obsahovat toxické látky nebo jiné nebezpečné látky. 
Výpary mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem a při pokojové teplotě. 

5.3. Poradenství pro hasiče 
Měla by být přijata ochranná opatření týkající se jiného materiálu v místě požáru. 
V případě požáru použijte respirátor a masku. 
Uchovávejte v chladu uzavřené nádoby, které byly vystaveny ohni vodou. 
Noste plně ochranný oděv. 

 
ODDÍL 6: Opatření pro náhodné uvolnění 
6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Nevdechujte přípravek a vyhněte se působení kůže a očí. 
Používejte doporučené bezpečnostní vybavení, viz bod 8. 
Vypněte zařízení, které má volný plamen, svítí nebo má zdroj tepla jiného druhu. Zajistěte dobré 
větrání. 
Udržujte neoprávněné a nechráněné osoby v bezpečné vzdálenosti. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte odtoku do kanalizace, půdy nebo vodních toků. 

6.3. Metody a materiál pro omezení a čištění 
Pečlivě shromažďujte a přepravujte do zařízení pro likvidaci odpadu. 
Zbytky zbývající po čištění se považují za nebezpečný odpad. Pro další informace se prosím obraťte na místní úřady 
zabývající se sanitárními pracemi. Odešlete prosím tento bezpečnostní list. 

6.4. Odkaz na ostatní oddíly 
Viz též oddíly 7 a 13. 

 
ODDÍL 7: Manipulace a skladování 
7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci 

Nevdechujte výpary a vyhněte se působení kůže, očí a oděvu. 
Nejezte, nepijte ani nekuřte v oblastech, kde se s tímto výrobkem manipuluje. 
Přečtěte si a postupujte podle pokynů výrobce. 
Otevřený oheň, horké předměty, jiskry nebo jiné zdroje vznícení nemusí být přítomny v prostředí používaném k 
manipulaci s tímto výrobkem. 
Pracujte, abyste se vyhnuli rozlití. Dojde-li k rozlití, okamžitě jej vyřešte v souladu s pokyny uvedenými v bodu 6 tohoto 
bezpečnostního listu. 
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím umyjte. 
Po použití výrobku si umyjte ruce. 
Uchovávejte tento výrobek odděleně od potravinářských výrobků a uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat. 
Přijmout preventivní opatření proti statickému úniku. 
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7.2. Bezpečné skladovací podmínky, včetně veškerých nekompatibilit 
Uchovávejte pevně v původním balení. 
Skladujte v dobře větraném prostoru. 
Uchovávat při teplotě do 5-30 °C. 
Chraňte před mrazem. 
Skladujte ve větraném prostoru. 

7.3. Konkrétní koncové použití 
Není to relevantní. 

 
ODDÍL 8: Kontroly expozice/osobní ochrana 

8.1. Kontrolní parametry 
8.1.1 Národní mezní hodnoty 
Bhútánu 
 

království (EH40/2005) 
Časem vážený průměr limitu expozice (TWA) 600 ppm/1450 mg/m³ 
Limit expozice (STEL) 750 ppm/1810 mg/m³ 

 
METYLÉTER 

 
království (EH40/2005) 

Časově vážený průměr limitu expozice (TWA) 400 ppm/766 mg/m³ 
Krátkodobý limit expozice (STEL) 500ppm/958mg/m³ 

DNEL 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Pnec 
Nejsou k dispozici žádné údaje. 

8.2. Kontroly expozice 
V oblasti zdraví a bezpečnosti pracovníků podle směrnic EU 89/391, 98/24 a 98/24 a vnitrostátních právních předpisů v 
oblasti pracovního práva musí být přijata opatření vyplývající z fyzických a celkových zdravotních rizik tohoto výrobku, 
jakož i karcinogenních a/nebo mutagenních vlastností jakékoli složky (viz oddíly 2, 3, 10 a 11). 

Ochrana očí/obličeje 
Pokud hrozí nebezpečí přímého vystavení nebo stříkající vody, musí být opotřebována ochrana očí. 

Ochrana pokožky 
Chraňte všechny exponované části kůže přicházející do styku s přípravkem. 
Používejte vhodný ochranný oděv. 
Noste ochranné rukavice vyrobené z butylové pryže, vitonu nebo fluorové pryže nebo nechte poradit od zdravotnického 
pracovníka o alternativních materiálech. Odešlete tento bezpečnostní list. 
Práce bez ochranných rukavic je přípustná pouze při manipulaci s velmi malým množstvím. 

Ochrana dýchacích cest 
Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. 

8.2.3 Kontroly expozice životního prostředí 
Omezení expozice životního prostředí viz bod 12. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

a) Vzhled: Aerosol. Barva: Šedá.  
b) Zápach charakteristický 
c) Prahová hodnota zápachu není uvedené 
d) pH není uvedené      
e) Bod tání/tuhnutí není indikováno  
f) Počáteční teplota varu a rozsah destilace nejsou uvedeny  
g) Bod vzplanutí 0,0 ° C 
h) Rychlost odpařování není indikována 
i) Hořlavost (tuhá hmota, plyn) extrémně hořlavý aerosol  
j) Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti snižují mez výbuchu 1,5 % 

Horný limit výbušnosti 11% 
k) Tlak par není uvedené  
l) Hustota par není indikována 
m) Relativní hustota ≤ 1,3 g/cm³ 



Stránky 5 ze 8  

1. Rozpuštěné ve vodě: nerozpustné  
2. Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda neuplatňuje se 
3. Automatická teplota vznícení > 350 ° C  
4. Teplota rozkladu není uvedená 
5. Viskozita není uvedená    
6. Výbušné vlastnosti Nepoužije se    
7. Oxidační vlastnosti nejsou použitelné    

9.2. Více informací 
Nejsou k dispozici žádné údaje 

 
ODDÍL 10: stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita 

Přípravek neobsahuje žádné látky, které by mohly vést k nebezpečným reakcím při běžném používání. 
10.2. Chemická stabilita 

Výrobek je stabilní za běžných skladovacích a manipulačních podmínek. 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Při běžném používání nebyly známy žádné nebezpečné reakce. 
10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout 

Vyhněte se zdrojům vznícení a nadměrným teplotám. 
Výrobek je citlivý na světlo. 

10.5. Neslučitelné materiály 
Vyhněte se kontaktu s vodou. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Žádné za normálních podmínek. 

 
ODDÍL 11: Toxikologické informace 
11.1. Informace o toxikologických účincích 

Není uvedené. 
Akútna toxicita 

Zdraví škodlivý při vdechování. 
Škodlivý pri požití. 

TRIS (1-CHLORO-2-PROPYL) FOSFÁT 
LD50 Rada 24h: 630 mg/kg peror lne 

Propan 
LC50 Potkan 4H: 658 mg/L inhalie 

IZOBUTÁN < 0,1% BUTADIÉNU 
LC50 Potkan 4H: 658 mg/L inhalie 

Bhútánu 
LC50 Potkan 4H: 658 mg/L inhalace 
LD50 potkan 24h: 658000 mg/kg 
perorální 

METYLÉTERU 
LC50 Potkan 4H: 308 mg/L inhalie 

Exfoliace/podráždění kůže 
Není uvedené. 

Vážné poškození očí/podráždění 
Dráždí oči. 

Respirační nebo kožní citlivost 
Výrobek obsahuje alergeny. 

Ztlumení zárodečných buněk 
Klasifikační kritéria nelze považovat za splněná na základě dostupných údajů. 

Karcinogenita 
Je podezření, že je karcinogenní. 

Reprodukční toxicita 
Klasifikační kritéria nelze považovat za splněná na základě dostupných údajů. 

STOT-Jednorázová expozice 
Klasifikační kritéria nelze považovat za splněná na základě dostupných údajů. 

STOT-Opakovaná expozice 
Opakovaná expozice může způsobit poškození orgánů. 

Aspirózní nebezpečí 
Klasifikační kritéria nelze považovat za splněná na základě dostupných údajů. 
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ODDÍL 12: Ekologické informace 
10.1. Toxicita 

V případě běžného používání nejsou známy ani očekávány žádné škody na životním prostředí. 
Zabraňte uvolnění do země, vody a kanalizace. 

Propan 
LC50 Sladká voda, blecha (Daphnia magna) 48h: 16,3 mg/L 
LC50 ryby 96h: 16,1 mg/l 
IC50 řasy 72h: 11,3 mg/l 

METYLÉTERU 
LC50 Sladká voda, blecha (Daphnia magna) 48h: 2390 mg/L 
LC50 ryby 96h: 1474 mg/L 
IC50 řasy 72h: 1986 mg/l 

10.2. Perzistence a rozložitelnost 
Výrobek není snadno biologicky rozložitelný. 

10.3. Bioakumulatívní potenciál 
Ani tento výrobek, ani jeho obsah se nehromadí v přírodě. 

10.4. Mobilita v půdě 
Informace o mobilitě v přírodě nejsou k dispozici. 

10.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB 
Tento výrobek neobsahuje žádné látky, které jsou považovány za PBT nebo vPvB. 

10.6. Jiné nepříznivé účinky 
Chybí data. 

 
ODDÍL 13: Úvahy o likvidaci 
13.1. Nakládání s výrobky způsoby 
zpracování odpadu 

Vyřazené výrobky musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad v souladu s předpisy. 
Konečnou likvidaci tohoto výrobku by měla provádět společnost oprávněná k likvidaci nebezpečného odpadu. 

Klasifikace podle 2006/12 
Doporučená nízká kód: 07 02 08 Ostatní rezidua DNA a reakční rezidua 
                                                 07 02 13 Odpadové plasty 
                      15 01 05 Kompozitní obaly 
 
ODDÍL 14: Dopravní informace 

Není-li stanoveno jinak, použijí se tyto informace na všechny vzorové předpisy OSN, tj. 
14.1. UN číslo 

1950 
14.2. OSN Vlastní přepravní jméno 

Aerosoly 
14.3. Třída nebezpečnosti pro přepravu (ES) 
Třída 

2: Plyny 
Klasifikační kód (ADR/RID) 

5F: Aerosoly, hořlavé 
  Štítky 

 
 
 
 
 

14.4. Obalová skupina 
Nepoužije se 

14.5. Hrozby pro životní prostředí 
Nepoužije se 

14.6. Zvláštní opatření pro omezení používání 
Omezení v tunelech 

Kategorie tunel: D 
14.7. Hromadná doprava podle přílohy II marpol73/78 a kódu IBC 

Nepoužije se 
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14.8. Další informace o dopravě 
Kategorie dopravy: 2; Maximální celkové množství na přepravní jednotku 333 kg nebo litr 
IMDG (IMDG), což je jiná kategorie úložišť 
Nouzový plán (EmS) pro POŽIARY (IMDG) F-D Nouzový 
plán (EmS) pro ROZLIATIE (IMDG) S-U 

 
ODDÍL 15: Regulační informace 
15.1. Předpisy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí specifické pro látku nebo směs 

Nie je uvedené. 
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Hodnocení a zpráva o chemické bezpečnosti v souladu s přílohou I 1907/2006 dosud nebyly provedeny. 
 
ODDÍL 16: Další informace 
16a. Uvedení toho, kde byly provedeny změny v předchozí verzi revize bezpečnostního listu tohoto 
dokumentu 
Starší verze 
2014-03-19 byla revize tohoto dokumentu, není-li stanoveno jinak, způsobena změnami 
16b. Vysvětlivky ke zkratkám a zkratkám použitým v bezpečnostním listu 
Úplné znění třídy nebezpečnosti a kódu kategorie uvedené v oddíle 3 
Akutní toxicita 4Prach Akutní toxicita (kategorie prachu 4) 
Kůže Podr. 2Dráždivost na kůži (kategorie 2) 
Oči Podr. 2Dráždivé pro oči (kategorie 2)  
Tegration. Ta citace. 1Riziko alergické reakce nebo astmatu při vdechování (kategorie 1) 
Kůže Sensil. 1 Může vyvolat alergickou kožní reakci (kategorie 1)  
The Karc. 2 Podezření na vyvolání rakoviny (kategorie 2)  
STOT SEresp3. Toxikologie pro konkrétní cílový orgán - jednorázová expozice; Může způsobit podráždění dýchacích cest 

(kategorie 3)  resp) 
STOT RE 2Toxicita pro specifický cílový orgán-opakované expozice (kategorie 2) akutní toxiko.  
4Akutní orální toxicita (kategorie 4 ústně) 
Plamenný plyn 1Extrémně hořlavý plyn (kategorie 1)  
Stlačený Plyn  P Stlačený plyn 

 
Vysvětlivky ke zkratkám v oddíle 14 
ADR  Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí podle předpisů  
RID O Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí po železnici  
IMDG Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží  
ICAO International Civil Aviation Organisation (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada) 
IATA International Air Carriers Association  
Kód omezení tunelu: D; Průjezd tunely kategorie D a E zakázán 
Typ dopravy: 2; Maximální celkové množství na přepravní jednotku 333 kg nebo litr 
16c. Hlavní odkazy na literaturu a zdroje údajů 
Zdroje pro data 
Primární údaje pro výpočet nebezpečí byly pokud možno převzaty z oficiálního evropského seznamu klasifikací, 1272/2008 
příloha I, aktualizováno na období 2017-03-13. 
Pokud tyto údaje nebyly k dispozici, byla použita alternativní dokumentace použitá ke stanovení úřední klasifikace, například 
IUCLID (Mezinárodní databáze jednotných chemických informací). Jako druhou alternativu byly použity informace z 
renomovaného mezinárodního chemického průmyslu a jako třetí alternativa byly použity další dostupné informace, jako jsou 
datové listy od jiných dodavatelů nebo informace od neziskových sdružení, například v případě, kdy byla spolehlivost zdroje 
posouzena znaleckým posudkem. Pokud je stále nemožné získat spolehlivé informace, byla nebezpečí posouzena odbornými 
znalostmi na základě známých nebezpečí podobných látek a v souladu se zásadami v letech 1907/2006 a 1272/2008. 
Úplné znění předpisů obsažených v tomto bezpečnostním listu 
1907/2006 Příloha II (2015/830) Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28 Květen 2015, kterým se mění nařízení (ES) 

Č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH) 

1272/2008Nařízení (ES) Č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady  
16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, kterou se mění a 
zrušují směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a kterým se mění nařízení (ES) č. 
1907/2006 

EH40/2005EH40/2005 Expoziční limity na pracovišti 
směrnice Rady (89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavedení 
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Opatření na podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci 
98/24 Směrnice Rady 98/24/ES ze dne   7. 
2006/12Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES 5. Duben 2006 o odpadech  
1907/2006Nařízení (ES) Č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady  

18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH), zřízení Evropské agentury pro chemické látky, kterou se mění směrnice 
1999/45/ES a kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise 
(ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769/EHS [3] a směrnice Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21 

16d. Metody hodnocení informací uvedených v čl. 
Výpočet nebezpečnosti pro tuto směs byl proveden jako souhrnné posouzení s pomocí odborných znalostí v souladu s 
přílohou I 1272/2008, pokud byly všechny dostupné informace, které mohou být důležité pro stanovení nebezpečnosti směsi, 
posouzeny společně a v souladu s přílohou XI 1907/2006. 
16e. Seznam příslušných výstražných varování a/nebo bezpečnostních varování, úplné znění výstražných upozornění 
uvedených v bodě 3 
H332   Zdraví škodlivý při vdechování 
H315   Dráždí pokožku 
H319   Způsobuje vážné podráždění očí 
H334   Inhalace může způsobit alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže 
H317   Může vyvolat alergickou kožní reakci 
H351  S podezřením na vyvolání rakoviny < uveďte cestu expozice, pokud je přesvědčivé 

prokázat, že žádné jiné metody expozice nezpůsobují nebezpečí > 
H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest 
H373   Pro dlouhodobou nebo opakovanou expozici, může způsobit poškození orgánů nebo označit jakékoli 

postižené orgány, pokud jsou známy < uvést cestu expozice, pokud je přesvědčivé prokázat, že žádné 
jiné metody expozice nepředstavují nebezpečí > 

H302   Škodlivý při požití 
H220   Extrémně hořlavý plyn 
H280   Obsahuje plyn pod tlakem; Může explodovat při zahřátí 
16f. Poradenství v oblasti odborné přípravy vhodné pro pracovníky k zajištění ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí 
Upozornění na nesprávné použití 
Pokud tento výrobek není používán správně, může dojít ke zranění. Výrobce, distributor nebo dodavatel neodpovídá za 
nepříznivé účinky, pokud s výrobkem není nakládáno v souladu s jeho zamýšleným použitím. 
Další relevantní informace 

 
Redakční informace 

Tento bezpečnostní list byl vypracován a kontrolován společností KemRisk®, KemRisk Sweden AB, 
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Švédsko, www.kemrisk.se 
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