
 výrobce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

http:// www.innogenetics.com

BTW BE 0427.550.660

RPR Ghent

 dovozce:

ASCO-MED spol.s r.o.

Pod Cihelnou 6/664

161 00 Praha 6 - CR

IČO: 49688723

DIČ: CZ-49688723

25.6.2012 složení kitu
Kat. číslo

80560 INN0-LIPA CFTR19 <20T,CE>

číslo výrobku popis výrobku

56718 DENATSOLN. 7

55695 HYBRIDIZ.SOLN 5

57220 STRIN WASH SOLN. 4

56721 RINSE SOLN. 5x 4

56951 CONJ. DIL 4

56953 CONJ: 100x 4

56953 SUBS BUF 4

56954 SUBS BCIP/ NBT 100x 5

Popis



Datum revize: 29.3.2012

Obchodní název: DENAT. SOLN.

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: DENAT. SOLN.

Katalogové číslo: 50187, 56828, 56718, 60444

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz návod

Identifikace výrobce/dovozce: INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Popis nebezpečnosti:

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, poslední vydání : 

C; korodující

R34: Způsobuje popáleniny

Informace k nebezpečí pro člověka a životní prostředí:

Klasifikační systém:  Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Bezpečnostní prvky na etiketě: C; Korodující

Nebezpečí určující látka značení: Hydroxid sodný

Bezpečnostní věty:

R34  způsobuje popáleniny

Bezpečnostní opatření:

R36/37/39  Používejte ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/ obličeje  způsobuje podráždění očí

R60  Tento materiál a jeho součásti musí být likvidován jako nebezpečný odpad

R20 při používání nejezte ani nepijte

R23 nevdechujte výpary/ aerosol pokračování na str.2

Bezpečnostní list
 podle Nařízení č. 1907/2006/ ES, článku 31

Verze: 7

Vytištěno 29.3.2012                                                                                                                                                            

R45 V případě nehody, nebo pokud se necítíte dobře vyhledejte ihned lékařskou pomoc 

R26 Při kontaktu s očima neprodleně propláchněte větším množstvím vody a vyhledejte 

lékařskou pomoc. nevdechujte výpary/ aerosol
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Bezpečnostní opatření: pokračování ze str.1

Výsledky vlivu PBT a PvB

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika: směs

Popis:  Přípravek 

Nebezpečné složky:                                                          

CAS: 1310-73-2 hydroxid sodný  ≤0 2,5%

EINECS:215-185-5 C R35

                                   Kůže 1A H314

Další informace: Znění R-vět je uvedeno v odstavci 16. pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: J Nejsou požadovány zvláštní opatření

Okamžitě odstraňte potřísněnou část oděvu

Při nadýchání:     Poskytněte čerstvý vzduch; v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc .

Při styku s kůží:   Neprodleně opláchněte vodou.

 Jestliže podráždění kůže nepřestane, obraťte se na lékaře.

Při zasažení očí: Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodou

 a při potížích vyhledejte lékařskou pomoc .

Při požití: Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Přetrvávají-li symptomy, obraťte se na lékaře.

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:         Nejsou další relevantní informace

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: N ejsou další relevantní informace.

5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva: CO 2 , hasicí prášek nebo vodní 

v případně většího požáru použijte vodní proud nebo alkoholu odolnou pěnu.

Nevhodné hasící prostředky: 

Zvláštní nebezpečí: Nejsou další relevantní informace

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: nejsou zvláštní opatření

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:    

Zabraňte průniku do odpadního systému a vodního řadu.

Doporučené metody čištění a zneškodnění: utřete pomocí savého materiálu (písek, diatomit, prachovka

zajistěte řádné větrání.

odstraňte kontaminovaný materiál v souladu s odstavcem 13

pokračování na str. 3  
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Odkazy k dalším oddílům: pokračování ze strany 2

Viz Odd.7: bezpečnost práce

Viz. Odd.8: osobní ochranné prostředky

Viz odd. 13: likvidace

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace:

Informace pro bezpečné zacházení: Zajistěte dobré větrání

Zamezte tvorbě aerosolu

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky).

Podmínky pro správné skladování včetně možností inkompatibilit

Skladování:

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení:  žádné mimořádné

Další informace o podmínkách skladování:

Uchovávejte v krabici dobře uzavřené.

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití: nejsou další požadované informace pokračování.  na str. 3

8. EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry: pokračování.  ze str. 2

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

1310-73-2 hydroxid sodný

WEL   Krátkodobá hodnota 2mg/m
3

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: Pokyny pro běžnou manipulaci s chemikáliemi

Zamezte kontaktu s očima a kůží. Před přestávkou a po práci si umyjte ruce.

Znečištěné kontaminované ochranné oblečení ihnned převlečte.

Neuchovávejte v blízkosti potravin a nápojů

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu, nitrilu nebo PVC. 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle podle EN 166, aby ochránily vaše oči při vystříknutí chemikálií.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           pokračování na str. 4

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých látek, 

nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí být 

zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.

Pro  svou ochranu noste laboratorní plášť podle EN 340 a EN 369, aby vás chránil při 

vystříknutí chemikálií.
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9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         pokračování ze strany 3

Skupenství: kapalina

Barva:  bezbarvá

Zápach (vůně):  charakteristický

pH-hodnota při 20°C 12,8

Změna stavu:

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno. Nestanoveno.

Bod vzplanutí: Neaplikovatekný

Hořlavost (tuhá látka, plynná) Látka je nehořlavá

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C: 1,03 g/cm3  

Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou: rozpustný

Další informace     

10. STABILITA A REAKTIVITA

Reaktivita:

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: Nejsou nebezpečné reakce

Podmínky, kterým je třeba zabránit::  Nejsou další relevantní informace

Nekompatibilní materiály: Nejsou další relevantní informace

Nebezpečné produkty rozkladu:  Nejsou známy nebezpečné produkty rozpadu.    

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: 

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci:

1310-73-2 hydroxid sodný

orální  LD50   2000mg/kg (krysa)

Primární dráždivost:

Dráždivost kůže: Způsobuje poškození kůže a mikózních membrán

Dráždivost očí: silně škodlivý

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Další toxikologické informace:

pokračování na str. 5

Na základě kožních testů ( podle směrnice 200/33/EC Annex 1B -žíraviny kůže-) je přípravek 

klasifikován jako žíravý. Testy podle normy  ASTM G31-72), tj indikují rychlost koroze hliníku a 

oceli nad limitem 6,25 mm/rok

Polknutí vede k silnému poškozujícímu efektu na ústa, krk a nebezpečí perforace jícnu a 

žaludku.

Výrobek vykazuje následující nebezpečí vzhedem ke kakulační metodě General EU 

Classification for Preperation (Obecná klasifikace EU pro přípravky) v posledním znění.
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita: pokračování ze str. 4 

Vodní toxicita:

1310-73-2 hydroxid sodný

orální   LC50/48 h     99mg/l (L.martochirus)

            LC50/96 h     45,4 mg/l (Onchorhynchus mykiss)

Perzistence a dagradovatelnost:    Nejsou další relevantní infromace

Chování v životním prostředí:

Bioakumulativní potenciál:     Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

Mobilita v zemi:   Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky Zamezte průniku do životního prostředí

Výsledky vlivu PBT a vPbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

Další nežádoucí účinky: Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

13. POKYNY K LIKVIDACI

Výrobek: 

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení:

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo: pokračování.  ze str. 4

ADR, ADN, IMDG, IATA    UN1824

UN-zásilkový název:

ADR 1824 ROZTOK HYDROXIDU SODNÉHO

ADN, IMDG, IATA    HYDROXID SODNÝ

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA  8 CORROSIVE SUBSTANCES

značka 8

třída 8 korozivní substance

Třída balení:

ADR, IMDG, IATA    III

Riziko pro životní prostředí: ne

Znečištění moře               ne

Zvláštní upozornění pro uživatele Varování: Korozivní substance

Kód nebezpečnosti 80

EMS číslo F-A, S-B

Segragační skupina Alkálie

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kodu pokračování na str.6

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za nebezpečný odpad. Je nutno postupovat v souladu 

aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném 

znění).

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 
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ADR :                               Bez omezení pokračování ze str. 6

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                                 Bez omezeníRestrikční kód     E

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace a značení podle evropského nařízení:

Národní nařízení:

Třída ochrany vodních zdrojů Obecně není nebezpečí

Stanovení chemické bezpečnosti:  : není určeno

16. DALŠÍ INFORMACE

Odpovídající věty

H314  Způsobuje vážné popáleniny kůže a poškození očí

R35 způsobuje vážné popáleniny

Pozn.: 

Limitní hodnoty v odstavci 8 jsou validní pouze ve Velké Británii

V případě, že potřebujete lokální limitní hodnoty, kontaktujte : viz dále

Kontakt:

Health, Safety & Enviroment Department

Innogenetics N.V. – Belgium

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-241.09.34

E-mail: hse@innogenetics.com.

Informace o dalších právních předpisech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu 

našich znalostí. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro 

aplikace odlišné od zamýšleného účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna 

nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí jsou během manipulace, skladování a 

používání výrobku dodržována. 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech)

mailto:hse@innogenetics.com


Datum revize: 13.6.2012

Obchodní název: HYBRIDIZN. SOLN.

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: HYBRIDIZN SOLN

Katalogové číslo: 50185, 55695, 60433, 55559

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz přílohu.

Identifikace výrobce/dovozce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Popis nebezpečnosti:

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

neaplikovatelný

Neškodlivý přípravek podle Směrnice 1999/45/EC poslední vydání

Informace o riziku pro člověka a životní prostředí:

neaplikovatelný

Klasifikační systém:  Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek nemusí být označen podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Bezpečnostní prvky na etiketě:

Nebezpečí určující složka na etiketě:

Bezpečnostní věty:

Bezpečnostní opatření:

další rizika

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný pokračování na str. 2
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3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika: směs

Chemická charakteristika: substance

Popis: Přípravek pokračování ze str.1

Nebezpečné složky:                                                                   

Obsahuje biologický materiál lidského původu.

Další informace: Znění R-vět je uvedeno v odstavci 16. 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: Jsou vyžadována zvláštní školení první pomoci

Při nadýchání: Poskytněte čerstvý vzduch; a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc .

Při styku s kůží: 

Neprodleně opláchněte vodou. 

Jestliže podráždění kůže nepřestane, obraťte se na lékaře.

Při zasažení očí:

Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodou a  vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc .

Při požití:

Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Přetrvávají-li symptomy, obraťte se na lékaře.

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:   nejsou další informace

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: nejsou další informace.

5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva:

Zvláštní rizika jednotlivých substancí nebo směsi:  Nejsou známé mimořádné další informace

Doporučení pro požárníky:

Zvláštní ochranné prostředky : žádné mimořádné

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Doporučené metody čištění a zneškodnění: nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření

Odstraňte kontaminovaný materiál ( viz 13)

Odkazy k dalším oddílům:

Viz. odd.7: bezpečnost práce

Viz. odd.8: osobní ochranné prostředky

Viz odd. 13: likvidace pokračování.  na str. 3

Neobsahuje nebezpečné substance podle Směrnice 67/548/EEC v jednotlivých složkách v 

koncentracích nižších než 1 procento váhy

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: nejsou vyžadována žádná zvláštní 

opatření

CO 2 , hasicí prášek vodní postřik. Požár většího rozsahu likvidovat vodním proudem nebo 

alkohol-odolnou pěnou
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7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Zacházení: pokračování.  ze str. 2

Informace pro bezpečné zacházení:

Žádná zvláštní opatření nejsou třeba.

Skladování:

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení:  žádné zvláštní

Další informace o podmínkách skladování:

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití:  nejsou další požadované informace

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry:

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecné ochranné a hygienické prostředky: Základní ochranné pomůcky pro práci v laboratoři

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu, nitrilu nebo PVC. 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle , aby ochránily vaše oči při vystříknutí chemikálií podle EN 166 a EN369.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         

Vzhled:

Skupenství:  Kapalina

Barva:  Bezbarvá

Zápach (vůně):  Charakteristický

pH při 20°C 7,3

Změna stavu:

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno. pokr. na str. 4

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých 

látek, nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí 

být zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Pro  svou ochranu noste laboratorní plášť, aby vás chránil při vystříknutí chemikálií podle 

EN 340 a EN 369.

Výrobek neobsahuje relevantní množství s kritickými hodnotami, aby bylo potřeba 

monitorovat v pracovním prostředí.
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Bod vzplanutí: Nevyžaduje se. pokračování.  ze str. 3

Hořlavost (tuhá látka, plynná)  Výrobek je nehořlavý.

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C:  1,01 g/cm3  

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita:

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: Nejsou známy nebezpečné produkty.    

Podmínky, kterým je třeba zabránit:  Nejsou známy další  závažné informace

Nekompatibilní materiály:  Nejsou známy další  závažné informace

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy nebezpečné produkty rozpadu.    

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: 

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci: Pro tento produkt nejsou známá data

Primární dráždivost:

Dráždivost kůže: Nemá dráždivé účinky.

Dráždivost očí: Nemá dráždivé účinky.

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Další toxikologické informace:

Pokud se s výrobkem nakládá podle specifikace, nemá žádné škodlivé účinky

Výrobek není klasifikován v souladu s výpočtovou metodou nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organizmy: Nejsou data pro tento výrobek

Perzistence a degradovatelnost:   Nejsou další závažné informace.

Chování v životním prostředí:

Bio kumulativní potenciál: Nejsou další závažné informace.

Mobilita v zemi: Nejsou další závažné informace.

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky: 

Zamezte vstupu do životního prostředí,  vodních zdrojů a odpadního systému.

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

vPvB: neaplikovatelný

Další nežádoucí účinky: Nejsou další závažné informace.

13. POKYNY K LIKVIDACI

Výrobek: 

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení: pokračování na str.5

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za nebezpečný odpad. Je nutno postupovat 

v souladu aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, 

v platném znění).
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pokračován

í ze str.4

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

UN-zásilkový název:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA                                         -

Třída balení:

UN-číslo:

ADR, IMDG, IATA    -

Riziko pro životní prostředí:

Znečištění moře                                                       Ne

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kódu Neaplikovatelný

ADR :                               Bez omezení

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                    Bez omezení

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Specifické předpisy pro substance nebo směs s vlivem na bezpečnost, zdraví a životní prostředí:

Národní nařízení:

Třída nebezpečí pro vodní zdroje:

Stanovení chemické bezpečnosti:  : není určeno

16. DALŠÍ INFORMACE

Kontakt: Tel: +32-9-329.13.29

Health, Safety & Enviroment Department Fax: +32-9-241.09.34

Innogenetics N.V. – Belgium E-mail: hse@innogenetics.com.

Informace o dalších právních předpisech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu našich znalostí. 

Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro aplikace odlišné od zamýšleného 

účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí 

jsou během manipulace, skladování a používání výrobku dodržována. 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

mailto:hse@innogenetics.com
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech)



Datum revize: 9.3.2012

Obchodní název: HYBRIDIZ / STRIN WASH SOLN

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: HYBRIDIZ / STRIN WASH SOLN

Katalogové číslo: 50367, 56645, 56646, 57219, 57220

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz přílohu.

Identifikace výrobce/dovozce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Neaplikovatelný

Neškodlivý přípravek podle Směrnice 1999/45/EC poslední vydání

Popis nebezpečnosti:

Informace o riziku pro člověka a životní prostředí:

neaplikovatelný

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek nemusí být označen podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

další rizika

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný pokračování na str. 2

Bezpečnostní list
 podle Nařízení č. 1907/2006/ ES, článku 31

Verze: 4

Vytištěno 9.3.2012
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3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika: substance, směs

Popis: Přípravek pokračování ze str.1

Nebezpečné složky:                                                                   

Další informace: 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: Nesou vyžadována zvláštní opatření.

Při nadýchání: Poskytněte čerstvý vzduch; při komplikacích  vyhledejte lékařskou pomoc .

Při styku s kůží: Neprodleně opláchněte vodou. 

Jestliže podráždění kůže nepřestane, obraťte se na lékaře.

Při zasažení očí:

Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodou a  při potížích vyhledejte lékařskou pomoc .

Při požití:

Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Přetrvávají-li symptomy, obraťte se na lékaře.

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:   Nejsou známy další závažné informace.

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: Nejsou známy další závažné informace.

5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva:

Zvláštní rizika jednotlivých substancí nebo směsi:  Nejsou známé mimořádné další informace

Doporučení pro požárníky:

Zvláštní ochranné prostředky : žádné mimořádné

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Doporučené metody čištění a zneškodnění: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.

Odkazy k dalším oddílům:

Viz. odd.7: bezpečnost práce

Viz. odd.8: osobní ochranné prostředky

Viz odd. 13: likvidace

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace:

Informace pro bezpečnou manipulaci:

Žádná zvláštní opatření nejsou třeba pokud je používán správně.

pokračování.  na str. 3

Neobsahuje nebezpečné substance podle Směrnice 67/548/EEC v jednotlivých složkách v 

koncentracích nižších než 1 procento váhy

CO 2 , hasicí prášek vodní postřik. Požár většího rozsahu likvidovat vodním proudem nebo 

alkohol-odolnou pěnou

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: N ejsou vyžadována žádná zvláštní 

opatření.
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Skladování: pokračování.  ze str. 2

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení:  žádné zvláštní

Další informace o podmínkách skladování:

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití:  nejsou další požadované informace

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry:

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecné ochranné a hygienické prostředky: Základní ochranné pomůcky pro práci v laboratoři

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu, nitrilu nebo PVC. 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle , aby ochránily vaše oči při vystříknutí chemikálií podle EN 166 a EN369.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         

Vzhled:

Skupenství:  Kapalina

Barva:  Bezbarvá

Zápach (vůně):  Charakteristický

pH při 20°C 7,5

Změna stavu:

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno.

Bod vzplanutí: Nevyžaduje se.

Hořlavost (tuhá látka, plynná)  Výrobek je nehořlavý.

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C:  1,01 g/cm3  pokrm. na str. 4

Rozpustnost ve vodě: rozpustný

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.

Výrobek neobsahuje relevantní množství s kritickými hodnotami, aby bylo potřeba 

monitorovat v pracovním prostředí.

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých 

látek, nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí 

být zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Pro  svou ochranu noste laboratorní plášť, aby vás chránil při vystříknutí chemikálií podle 

EN 340 a EN 369.
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10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita: pokračování.  ze str. 3

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: Nejsou známy nebezpečné produkty.    

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nejsou známy další  závažné informace.

Nekompatibilní materiály: Nejsou známy další  závažné informace.

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy nebezpečné produkty rozpadu.    

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: 

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci: Pro tento produkt nejsou známá data.

Primární dráždivost:

Dráždivost kůže: Nemá dráždivé účinky.

Dráždivost očí: Nemá dráždivé účinky.

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Další toxikologické informace:

Pokud se s výrobkem nakládá podle specifikace, nemá žádné škodlivé účinky

Výrobek není klasifikován v souladu s výpočtovou metodou nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organizmy: Nejsou data pro tento výrobek

Perzistence a degradovatelnost:   Nejsou další závažné informace.

Chování v životním prostředí:

Bio kumulativní potenciál: Nejsou další závažné informace.

Mobilita v zemi: Nejsou další závažné informace.

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky: 

Zamezte vstupu  většío množství do spodních vod,  vodního řadu a odpadního systému.

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

vPvB: neaplikovatelný

Další nežádoucí účinky: Nejsou další závažné informace.

13. POKYNY K LIKVIDACI

Výrobek: 

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení:

pokračování 

na str.5

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za laboratorní odpad. Je nutno postupovat 

v souladu aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, 

v platném znění).

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 
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14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo: pokračování ze str.4

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

UN-zásilkový název:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA                                         -

Třída balení:

UN-číslo:

ADR, IMDG, IATA    -

Riziko pro životní prostředí:

Znečištění moře                                                       Ne

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kódu Neaplikovatelný

ADR :                               Bez omezení

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                    Bez omezení

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Specifické předpisy pro substance nebo směs s vlivem na bezpečnost, zdraví a životní prostředí:

Národní nařízení:

Třída nebezpečí pro vodní zdroje:

Stanovení chemické bezpečnosti:  : Nebylo stanoveno

16. DALŠÍ INFORMACE

Kontakt: Tel: +32-9-329.13.29

Health, Safety & Enviroment Department Fax: +32-9-241.09.34

Innogenetics N.V. – Belgium E-mail: hse@innogenetics.com.

Informace o dalších právních předpisech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu našich znalostí. 

Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro aplikace odlišné od zamýšleného 

účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí 

jsou během manipulace, skladování a používání výrobku dodržována. 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech)

mailto:hse@innogenetics.com


Datum revize: 5.6.2012

Obchodní název: WASH / RINSE SOLN 5x

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: WASH / RINSE SOLN 5x

Katalogové číslo: 50731, 56831, 56721, 58350

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz návod

Identifikace výrobce/dovozce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Popis nebezpečnosti:

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

 Si, Senzibilizující

R43 Může způsobit senzibilizaci kůž

Klasifikační systém:  Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek musí být označen podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Bezpečnostní prvky na etiketě:

     Xi, dráždivý

Nebezpečí určující složka na etiketě: 2-chloracetamid

CAA

Rizikové věty:

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

Bezpečnostní věty:

R23  škodlivý při vdechnutí (výpary, aerosol)

R24  zabraňte kontaktu s kůží

R37 Noste ochranné rukavice

R60 Tento materiál a vše co jej obsahuje musí být likvidován jako nebezpečný odpad

Bezpečnostní list
 podle Nařízení č. 1907/2006/ ES, článku 31

Verze:4

Vytištěno 05.6,2012                                                                                                                                                            



Datum revize: 5.6.2012

Obchodní název: WASH / RINSE SOLN 5x

Bezpečnostní list
 podle Nařízení č. 1907/2006/ ES, článku 31

Verze:4

Vytištěno 05.6,2012                                                                                                                                                            

Výsledky vlivu PBT a PbV pokračování ze str. 1

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika:

Chemická charakteristika: směs

Popis:  Přípravek 

Nebezpečné složky:                                                          

Triton X-705 (70%)  ≤ 2,5%

  Xn R22    Xi R36/37/38

Akut.Tox.2 H302, Dráž.kůž2 H315; Dráž.oči2 H319 STOT SE 3 H335 

CAS: 79-07-2        2-chloroacetamid    CAA  ≤0,5%

EINECS: 201-174-2                  T+R25 ;                Xn R62       Xi R43

                                   Akut.Tox.3 H301; Repr.2 H361f   Skin Sens.1 H317

Další informace: Znění R-vět je uvedeno v odstavci 16. 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: Jsou vyžadována zvláštní školení první pomoci

Při nadýchání:     Poskytněte čerstvý vzduch; při komplikacích vyhledejte lékařskou pomoc .

Při styku s kůží:   Neprodleně opláchněte vodou.

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při zasažení očí: Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodo

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při požití: Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Přetrvávají-li symptomy, obraťte se na lékaře.

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:         Nejsou další závažné informace

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: N ejsou další závažné informace.

5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva:

Nevhodné hasící prostředky: 

Zvláštní nebezpečí: Nejsou další relevantní informace

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochrana dýchacích cest- maska

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Doporučené metody čištění a zneškodnění: absorbujte do savého materiálu( písek, savá vlákna..)

Zajistěte přiměřené větrání

Odstraňte kontaminovaný materiál ( viz 13)

Odkazy k dalším oddílům:

Viz Odd.7: bezpečnost práce

Viz. Odd.8: osobní ochranné prostředky

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte přístupu k odpadnímu  systému 

nebo do vodovodního řadu.

CO 2 , hasicí prášek vodní postřik. Požár většího rozsahu 

likvidovat vodním proudem nebo alkohol-odolnou pěnou
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Viz odd. 13: likvidace pokračování.  na str. 3

pokračování.  ze str. 2

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace: pokračování ze str. 2

Informace pro bezpečné zacházení:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky).

Skladování:

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení: 

Další informace o podmínkách skladování:

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití: Nejsou žádné další závažné informace

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry:

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: 

Neuchovávejte v blízkosti potravin a nápojů

Znečištěné kontaminované ochranné oblečení ihned převlečte.

Před přestávkou a po práci si umyjte ruce.

Zamezte kontaktu s očima a kůží.

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu, nitrilu nebo PVC. 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle pro ochranu očí při vystříknutí chemikálií, podle EN 166.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         

Skupenství: kapalina

Barva:  bezbarvá

Zápach (vůně):  charakteristický

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.

Produkt neobsahuje významné množství látek s kritickou hodnotou, aby bylo třeba monitorovat 

kvantitu na pracovišti.

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých látek, 

nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí být 

zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Noste laboratorní plášť jako ochranu při vystříknutí chemikálií,  podle EN 340 a EN 369.
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pH-hodnota při 20°C 7 pokračování.  na str. 4

Změna stavu: pokračování.  ze str. 3

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno. Nestanoveno.

Bod vzplanutí: neaplikovatelný

Hořlavost (tuhá látka, plynná) Látka je nehořlavá

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C: 1,03 g/cm
3  

Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou: rozpustný

Další informace     Nejsou další závažné informace.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita:

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: 

Podmínky, kterým je třeba zabránit::  Nejsou další závažné informace

Nekompatibilní materiály: Nejsou další relevantní informace

Nebezpečné produkty rozkladu:  Nejsou známy nebezpečné produkty rozkladu.    

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: 

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci:79-07-2      2-chloroacetamid        CAA

Orálně  LD50          31 mg/kg (pes)

Orálně  LD50          155mg/ kg (myš)

Orálně  LD50          70 mg/kg (krysa)

Primární dráždivost:

Dráždivost kůže: Nemá dráždivé účinky.

Dráždivost očí: Nemá dráždivé účinky.

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Subakutní a chronická toxicita: Potenciální riziko snížené fertility

Další toxikologické informace:

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organizmy: Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Perzistence a degradovatelnost:    Nejsou další informace

Chování v životním prostředí:

Bio kumulativní potenciál:     Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Mobilita v zemi:   Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky: Zamezte vstupu do životního prostředí

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný pokračování.  na str. 5

V souladu s výpočtovou metodou nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání. Je výrobek 

klasifikován jako:    senzibilizující
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Další nežádoucí účinky: Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

13. POKYNY K LIKVIDACI

Výrobek: pokračování.  ze str. 4

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení:

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

UN-zásilkový název:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA  -

Třída balení:

UN-číslo:

ADR, IMDG, IATA    -

Riziko pro životní prostředí:

Znečištění moře               ne

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kódu Neaplikovatelný

ADR :                               Bez omezení

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                                 Bez omezení

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace a značení podle evropského nařízení:

Národní nařízení:

Třída ochrany vodních zdrojů Třída 1 ( samo-regulační)                mírně nebezpečný pro vodní

Stanovení chemické bezpečnosti:  : není určeno pokračování.  na str. 6

16. DALŠÍ INFORMACE

pokračování.  ze str. 5

Odpovídající fráze:

H301  Toxický při požití

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za nebezpečný odpad. Je nutno postupovat v souladu 

aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném 

znění).

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu 

našich znalostí. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro 

aplikace odlišné od zamýšleného účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna 

nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí jsou během manipulace, skladování a 

používání výrobku dodržována. 
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H302 Škodlivý při požití

H315 Způsobuje podráždění kůže

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cit.

H361f Podezření na snížení fertility

R22 Škodlivý při požití

R22 Škodlivý při požití

R25 Toxický při požití

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací cesty a kůži

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

R62 Možné riziko snížení fertility

Kontakt:

Health, Safety & Enviroment Department

Innogenetics N.V. – Belgium

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-241.09.34

E-mail: hse@innogenetics.com.

Informace o dalších právních předpisech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech)

mailto:hse@innogenetics.com


Datum revize: 5.6.2012

Obchodní název: CONJ.DIL

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: CONJ. DIL

Katalogové číslo: 50177, 56833, 55671, 56951, 58347

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz návod

Identifikace výrobce/dovozce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Popis nebezpečnosti:

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

 Si, Senzibilizující

R43 Může způsobit senzibilizaci kůž

Klasifikační systém:  Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek musí být označen podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Bezpečnostní prvky na etiketě:

     Xi, dráždivý

Nebezpečí určující složka na etiketě: 2-chloracetamid

CAA

Rizikové věty:

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

Bezpečnostní věty:

R23  škodlivý při vdechnutí (výpary, aerosol)

R24  zabraňte kontaktu s kůží

R37 Noste ochranné rukavice

R60 Tento materiál a vše co jej obsahuje musí být likvidován jako nebezpečný odpad

Bezpečnostní list
 podle Nařízení č. 1907/2006/ ES, článku 31
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Výsledky vlivu PBT a PbV pokračování ze str. 1

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika:

Chemická charakteristika: směs

Popis:  Přípravek 

Nebezpečné složky:                                                          

CAS: 79-07-2        2-chloroacetamid    CAA  ≤0,5%

EINECS: 201-174-2                  T+R25 ;                Xn R62       Xi R43

                                   Akut.Tox.3 H301; Repr.2 H361f   Skin Sens.1 H317

Další informace: Znění R-vět je uvedeno v odstavci 16. 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: Jsou vyžadována zvláštní školení první pomoci

Při nadýchání:     Poskytněte čerstvý vzduch; při komplikacích vyhledejte lékařskou pomoc .

Při styku s kůží:   Neprodleně opláchněte vodou.

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při zasažení očí: Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodo

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při požití: Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Přetrvávají-li symptomy, obraťte se na lékaře.

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:         Nejsou další závažné informace

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: N ejsou další závažné informace.

5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva:

Nevhodné hasící prostředky: 

Zvláštní nebezpečí: Nejsou další relevantní informace

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochrana dýchacích cest- maska

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Doporučené metody čištění a zneškodnění: absorbujte do savého materiálu( písek, savá vlákna..)

Zajistěte přiměřené větrání

Odstraňte kontaminovaný materiál ( viz 13)

Odkazy k dalším oddílům:

Viz Odd.7: bezpečnost práce

Viz. Odd.8: osobní ochranné prostředky

Viz odd. 13: likvidace pokračování.  na str. 3

pokračování.  ze str. 2

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

CO 2 , hasicí prášek vodní postřik. Požár většího rozsahu 

likvidovat vodním proudem nebo alkohol-odolnou pěnou

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte přístupu k odpadnímu  systému 

nebo do vodovodního řadu.
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Manipulace: pokračování ze str. 2

Informace pro bezpečné zacházení:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky).

Skladování:

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení: 

Další informace o podmínkách skladování:

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití: Nejsou žádné další závažné informace

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry:

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: 

Neuchovávejte v blízkosti potravin a nápojů

Znečištěné kontaminované ochranné oblečení ihned převlečte.

Před přestávkou a po práci si umyjte ruce.

Zamezte kontaktu s očima a kůží.

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu, nitrilu nebo PVC. 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle pro ochranu očí při vystříknutí chemikálií, podle EN 166.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         

Skupenství: kapalina

Barva:  bezbarvá

Zápach (vůně):  charakteristický

pH-hodnota při 20°C 7,2

Změna stavu: pokračování.  na str. 4

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Produkt neobsahuje významné množství látek s kritickou hodnotou, aby bylo třeba monitorovat 

kvantitu na pracovišti.

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých látek, 

nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí být 

zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Noste laboratorní plášť jako ochranu při vystříknutí chemikálií,  podle EN 340 a EN 369.

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.
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Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno. pokračování.  ze str. 3

Bod vzplanutí: neaplikovatelný

Hořlavost (tuhá látka, plynná) Látka je nehořlavá

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C: 1,01 g/cm
3  

Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou: rozpustný

Další informace     Nejsou další závažné informace.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita:

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: 

Podmínky, kterým je třeba zabránit::  Nejsou další závažné informace

Nekompatibilní materiály: Nejsou další relevantní informace

Nebezpečné produkty rozkladu:  Nejsou známy nebezpečné produkty rozkladu.    

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: 

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci:79-07-2      2-chloroacetamid        CAA

Orálně  LD50          31 mg/kg (pes)

Orálně  LD50          155mg/ kg (myš)

Orálně  LD50          70 mg/kg (krysa)

Primární dráždivost:

Dráždivost kůže: Nemá dráždivé účinky.

Dráždivost očí: Nemá dráždivé účinky.

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Subakutní a chronická toxicita: Potenciální riziko snížené fertility

Další toxikologické informace:

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organizmy: Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Perzistence a degradovatelnost:    Nejsou další informace

Chování v životním prostředí:

Bio kumulativní potenciál:     Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Mobilita v zemi:   Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky: Zamezte vstupu do životního prostředí

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný pokračování.  na str. 5

Další nežádoucí účinky: Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

13. POKYNY K LIKVIDACI

V souladu s výpočtovou metodou nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání. Je výrobek 

klasifikován jako:    senzibilizující
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Výrobek: pokračování.  ze str. 4

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení:

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

UN-zásilkový název:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA  -

Třída balení:

UN-číslo:

ADR, IMDG, IATA    -

Riziko pro životní prostředí:

Znečištění moře               ne

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kódu Neaplikovatelný

ADR :                               Bez omezení

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                                 Bez omezení

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace a značení podle evropského nařízení:

Národní nařízení:

Třída ochrany vodních zdrojů Třída 1 ( samo-regulační)                mírně nebezpečný pro vodní

Stanovení chemické bezpečnosti:  : není určeno pokračování.  na str. 6

16. DALŠÍ INFORMACE

pokračování.  ze str. 5

Odpovídající fráze:

H301  Toxický při požití

H302 Škodlivý při požití

H315 Způsobuje podráždění kůže

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu 

našich znalostí. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro 

aplikace odlišné od zamýšleného účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna 

nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí jsou během manipulace, skladování a 

používání výrobku dodržována. 

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za nebezpečný odpad. Je nutno postupovat v souladu 

aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném 

znění).

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 
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H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cit.

H361f Podezření na snížení fertility

R22 Škodlivý při požití

R22 Škodlivý při požití

R25 Toxický při požití

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací cesty a kůži

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

R62 Možné riziko snížení fertility

Kontakt:

Health, Safety & Enviroment Department

Innogenetics N.V. – Belgium

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-241.09.34

E-mail: hse@innogenetics.com.

Informace o dalších právních předpisech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech)

mailto:hse@innogenetics.com
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: CONJ 100x

Katalogové číslo: 50178, 56832, 56716, 56952, 58346, 58345

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz návod

Identifikace výrobce/dovozce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Popis nebezpečnosti:

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

 Si, Senzibilizující

R43 Může způsobit senzibilizaci kůže

Klasifikační systém:  Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek musí být označen podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Bezpečnostní prvky na etiketě:

     Xi, dráždivý

Nebezpečí určující složka na etiketě: 2-chloracetamid

CAA

Rizikové věty:

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

Bezpečnostní věty:

R23  škodlivý při vdechnutí (výpary, aerosol)

R24  zabraňte kontaktu s kůží

R37 Noste ochranné rukavice

R60 Tento materiál a vše co jej obsahuje musí být likvidován jako nebezpečný odpad
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Výsledky vlivu PBT a PbV pokračování ze str. 1

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika:

Chemická charakteristika: směs

Popis:  Přípravek 

Nebezpečné složky:                                                          

CAS: 79-07-2        2-chloroacetamid    CAA  ≤0,5%

EINECS: 201-174-2                  T+R25 ;                Xn R62       Xi R43

                                   Akut.Tox.3 H301; Repr.2 H361f   Skin Sens.1 H317

Další informace: Znění R-vět je uvedeno v odstavci 16. 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: Jsou vyžadována zvláštní školení první pomoci

Při nadýchání:     Poskytněte čerstvý vzduch; při komplikacích vyhledejte lékařskou pomoc .

Při styku s kůží:   Neprodleně opláchněte vodou.

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při zasažení očí: Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodo

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při požití: Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Přetrvávají-li symptomy, obraťte se na lékaře.

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:         Nejsou další závažné informace

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: N ejsou další závažné informace.

5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva:

Nevhodné hasící prostředky: 

Zvláštní nebezpečí: Nejsou další relevantní informace

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochrana dýchacích cest- maska

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Doporučené metody čištění a zneškodnění: absorbujte do savého materiálu( písek, savá vlákna..)

Zajistěte přiměřené větrání

Odstraňte kontaminovaný materiál ( viz 13)

Odkazy k dalším oddílům:

Viz Odd.7: bezpečnost práce

Viz. Odd.8: osobní ochranné prostředky

Viz odd. 13: likvidace pokračování.  na str. 3

pokračování.  ze str. 2

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

CO 2 , hasicí prášek vodní postřik. Požár většího rozsahu 

likvidovat vodním proudem nebo alkohol-odolnou pěnou

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte přístupu k odpadnímu  systému 

nebo do vodovodního řadu.
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Manipulace: pokračování ze str. 2

Informace pro bezpečné zacházení:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky).

Skladování:

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení: 

Další informace o podmínkách skladování:

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití: Nejsou žádné další závažné informace

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry:

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: 

Neuchovávejte v blízkosti potravin a nápojů

Znečištěné kontaminované ochranné oblečení ihned převlečte.

Před přestávkou a po práci si umyjte ruce.

Zamezte kontaktu s očima a kůží.

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu, nitrilu nebo PVC. 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle pro ochranu očí při vystříknutí chemikálií, podle EN 166.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         

Skupenství: kapalina

Barva:  bezbarvá

Zápach (vůně):  charakteristický

pH-hodnota při 20°C

Změna stavu: pokračování.  na str. 4

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.

Produkt neobsahuje významné množství látek s kritickou hodnotou, aby bylo třeba monitorovat 

kvantitu na pracovišti.

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých látek, 

nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí být 

zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Noste laboratorní plášť jako ochranu při vystříknutí chemikálií,  podle EN 340 a EN 369.
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Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno. pokračování.  ze str. 3

Bod vzplanutí: neaplikovatelný

Hořlavost (tuhá látka, plynná) Látka je nehořlavá

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C: 0,98 g/cm
3  

Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou: rozpustný

Další informace     Nejsou další závažné informace.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita:

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: 

Podmínky, kterým je třeba zabránit::  Nejsou další závažné informace

Nekompatibilní materiály: Nejsou další relevantní informace

Nebezpečné produkty rozkladu:  Nejsou známy nebezpečné produkty rozkladu.    

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: 

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci:79-07-2      2-chloroacetamid        CAA

Orálně  LD50          31 mg/kg (pes)

Orálně  LD50          155mg/ kg (myš)

Orálně  LD50          70 mg/kg (krysa)

Primární dráždivost:

Dráždivost kůže: Nemá dráždivé účinky.

Dráždivost očí: Nemá dráždivé účinky.

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Subakutní a chronická toxicita: Potenciální riziko snížené fertility

Další toxikologické informace:

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organizmy: Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Perzistence a degradovatelnost:    Nejsou další informace

Chování v životním prostředí:

Bio kumulativní potenciál:     Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Mobilita v zemi:   Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky: Zamezte vstupu do životního prostředí

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný pokračování.  na str. 5

Další nežádoucí účinky: Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

13. POKYNY K LIKVIDACI

V souladu s výpočtovou metodou nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání. Je výrobek 

klasifikován jako:    senzibilizující
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Výrobek: pokračování.  ze str. 4

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení:

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

UN-zásilkový název:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA  -

Třída balení:

UN-číslo:

ADR, IMDG, IATA    -

Riziko pro životní prostředí:

Znečištění moře               ne

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kódu Neaplikovatelný

ADR :                               Bez omezení

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                                 Bez omezení

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace a značení podle evropského nařízení:

Národní nařízení:

Třída ochrany vodních zdrojů Třída 1 ( samo-regulační)                mírně nebezpečný pro vodní

Stanovení chemické bezpečnosti:  : není určeno pokračování.  na str. 6

16. DALŠÍ INFORMACE

pokračování.  ze str. 5

Odpovídající fráze:

H301  Toxický při požití

H302 Škodlivý při požití

H315 Způsobuje podráždění kůže

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu 

našich znalostí. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro 

aplikace odlišné od zamýšleného účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna 

nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí jsou během manipulace, skladování a 

používání výrobku dodržována. 

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za nebezpečný odpad. Je nutno postupovat v souladu 

aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném 

znění).
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H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cit.

H361f Podezření na snížení fertility

R22 Škodlivý při požití

R22 Škodlivý při požití

R25 Toxický při požití

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací cesty a kůži

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

R62 Možné riziko snížení fertility

Kontakt:

Health, Safety & Enviroment Department

Innogenetics N.V. – Belgium

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-241.09.34

E-mail: hse@innogenetics.com.

Informace o dalších právních předpisech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech)

mailto:hse@innogenetics.com
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: SUBS BUF

Katalogové číslo: 50734, 56835, 55732, 56953, 58353

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz návod

Identifikace výrobce/dovozce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Popis nebezpečnosti:

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

 Si, Senzibilizující

R43 Může způsobit senzibilizaci kůže

Klasifikační systém:  Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek musí být označen podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Bezpečnostní prvky na etiketě:

     Xi, dráždivý

Nebezpečí určující složka na etiketě: 2-chloracetamid

CAA

Rizikové věty:

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

Bezpečnostní věty:

R23  škodlivý při vdechnutí (výpary, aerosol)

R24  zabraňte kontaktu s kůží

R37 Noste ochranné rukavice

R60 Tento materiál a vše co jej obsahuje musí být likvidován jako nebezpečný odpad

Bezpečnostní list
 podle Nařízení č. 1907/2006/ ES, článku 31

Verze:4

Vytištěno 9.3.2012                                                                                                                                                            



Datum revize: 9.3.2012

Obchodní název: SUBS BUF

Bezpečnostní list
 podle Nařízení č. 1907/2006/ ES, článku 31

Verze:4

Vytištěno 9.3.2012                                                                                                                                                            

Výsledky vlivu PBT a PbV pokračování ze str. 1

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika:

Chemická charakteristika: směs

Popis:  Přípravek 

Nebezpečné složky:                                                          

CAS: 77-86-1 Tris (hydroxymethyl)aminomethan trometamol  ≤0,1%

Xi R36/37/38

EINECS: 201-064-4 dráždí kůži 2 H315, dráždí oči H319; STOT SE H335

CAS: 79-07-2        2-chloroacetamid    CAA  ≤0,5%

EINECS: 201-174-2                  T+R25 ;                Xn R62       Xi R43

                                   Akut.Tox.3 H301; Repr.2 H361f   Skin Sens.1 H317

Další informace: Znění R-vět je uvedeno v odstavci 16. 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: Jsou vyžadována zvláštní školení první pomoci

Při nadýchání:     Poskytněte čerstvý vzduch; při komplikacích vyhledejte lékařskou pomoc .

Při styku s kůží:   Neprodleně opláchněte vodou.

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při zasažení očí: Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodo

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Při požití: Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Přetrvávají-li symptomy, obraťte se na lékaře.

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:         Nejsou další závažné informace

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: N ejsou další závažné informace.

5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva:

Nevhodné hasící prostředky: 

Zvláštní nebezpečí: Nejsou další relevantní informace

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochrana dýchacích cest- maska

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Doporučené metody čištění a zneškodnění: absorbujte do savého materiálu( písek, savá vlákna..)

Zajistěte přiměřené větrání

Odstraňte kontaminovaný materiál ( viz 13)

Odkazy k dalším oddílům:

Viz Odd.7: bezpečnost práce

Viz. Odd.8: osobní ochranné prostředky

CO 2 , hasicí prášek vodní postřik. Požár většího rozsahu 

likvidovat vodním proudem nebo alkohol-odolnou pěnou

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte přístupu k odpadnímu  systému 

nebo do vodovodního řadu.
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Viz odd. 13: likvidace pokračování.  na str. 3

pokračování.  ze str. 2

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace: pokračování ze str. 2

Informace pro bezpečné zacházení:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky).

Skladování:

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení: 

Další informace o podmínkách skladování:

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití: Nejsou žádné další závažné informace

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry:

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: 

Neuchovávejte v blízkosti potravin a nápojů

Znečištěné kontaminované ochranné oblečení ihned převlečte.

Před přestávkou a po práci si umyjte ruce.

Zamezte kontaktu s očima a kůží.

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu, nitrilu nebo PVC. 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle pro ochranu očí při vystříknutí chemikálií, podle EN 166.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         

Skupenství: kapalina

Barva:  bezbarvá

Zápach (vůně):  charakteristický

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.

Produkt neobsahuje významné množství látek s kritickou hodnotou, aby bylo třeba monitorovat 

kvantitu na pracovišti.

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých látek, 

nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí být 

zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Noste laboratorní plášť jako ochranu při vystříknutí chemikálií,  podle EN 340 a EN 369.
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pH-hodnota při 20°C 9

Změna stavu: pokračování.  na str. 4

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno. pokračování.  ze str. 3

Bod vzplanutí: neaplikovatelný

Hořlavost (tuhá látka, plynná) Látka je nehořlavá

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C: 1,01 g/cm
3  

Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou: rozpustný

Další informace     Nejsou další závažné informace.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita:

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: 

Podmínky, kterým je třeba zabránit::  Nejsou další závažné informace

Nekompatibilní materiály: Nejsou další relevantní informace

Nebezpečné produkty rozkladu:  Nejsou známy nebezpečné produkty rozkladu.    

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: 

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci:79-07-2      2-chloroacetamid        CAA

Orálně  LD50          31 mg/kg (pes)

Orálně  LD50          155mg/ kg (myš)

Orálně  LD50          70 mg/kg (krysa)

Primární dráždivost:

Dráždivost kůže: Nemá dráždivé účinky.

Dráždivost očí: Nemá dráždivé účinky.

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Subakutní a chronická toxicita: Potenciální riziko snížené fertility

Další toxikologické informace:

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organizmy: Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Perzistence a degradovatelnost:    Nejsou další informace

Chování v životním prostředí:

Bio kumulativní potenciál:     Nejsou dostupné žádné další závažné informace

Mobilita v zemi:   Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky: Zamezte vstupu do životního prostředí

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný pokračování.  na str. 5

V souladu s výpočtovou metodou nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání. Je výrobek 

klasifikován jako:    senzibilizující
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Další nežádoucí účinky: Nejsou dostupné žádné další relevantní informace

13. POKYNY K LIKVIDACI

Výrobek: pokračování.  ze str. 4

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení:

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

UN-zásilkový název:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA  -

Třída balení:

UN-číslo:

ADR, IMDG, IATA    -

Riziko pro životní prostředí:

Znečištění moře               ne

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kódu Neaplikovatelný

ADR :                               Bez omezení

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                                 Bez omezení

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace a značení podle evropského nařízení:

Národní nařízení:

Třída ochrany vodních zdrojů Třída 1 ( samo-regulační)                mírně nebezpečný pro vodní

Stanovení chemické bezpečnosti:  : není určeno pokračování.  na str. 6

16. DALŠÍ INFORMACE

pokračování.  ze str. 5

pokračování na str.6

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu 

našich znalostí. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro 

aplikace odlišné od zamýšleného účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna 

nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí jsou během manipulace, skladování a 

používání výrobku dodržována. 

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za nebezpečný odpad. Je nutno postupovat v souladu 

aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném 

znění).
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Odpovídající fráze: pokračování.  ze str. 5

H301  Toxický při požití

H302 Škodlivý při požití

H315 Způsobuje podráždění kůže

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cit.

H361f Podezření na snížení fertility

R22 Škodlivý při požití

R22 Škodlivý při požití

R25 Toxický při požití

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací cesty a kůži

R43 Při styku s kůží může způsobit senzibilizaci

R62 Možné riziko snížení fertility

Kontakt:

Health, Safety & Enviroment Department

Innogenetics N.V. – Belgium

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-241.09.34

E-mail: hse@innogenetics.com.

Informace o dalších právních předpisech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech)

mailto:hse@innogenetics.com
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Obchodní název: SUBS BCIP/NBT

Katalogové číslo: 50016, 56834, 55572, 55720, 55721, 55723, 56954, 58352, 58351, 

Použití látky / příprava  Pro laboratorní použití. Použití výrobku, viz přílohu.

Identifikace výrobce/dovozce:

INNOGENETICS N.V.

Technologiepark 6

9052 GHENT

BELGIE

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-329.19.11

Další informace lze získat: Informace v případě nouze:

Health, Safety & Enviroment Department ANTIPOISON CENTRE

Innogenetics N.V. – Belgium Bruynstraat 1

Tel: +32-9-329.13.29 1120 BRUSSELS

Fax: +32-9-241.09.34 BELGIUM

E-mail: hse@innogenetics.com. Tel: +32-70-24.52.45

Fax: +32-2-264.96.46

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2,

tel.: 224 91-92-93, 224 91-54-02, tis@mbox.cesnet.cz

Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace substance nebo směsi

Popis nebezpečnosti:

Klasifikace ve smyslu směrnice č.67/548 a směrnice 1999/45/ES, v platném znění

T: Toxický

R61: Může poškodit nenarozené dítě

 Xn, škodlivý

R20/21   škodlivý při vdechnutí a při kontaktu s kůží

Xi dráždivý

R36  způsobuje podráždění očí

Klasifikační systém:  Výrobek musí být klasifikován podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Prvky na etiketě( značení)

Značení podle nařízení EU

Výrobek musí být označen podle směrnice 1999/45/ES, poslední vydání

Bezpečnostní prvky na etiketě:

 T Toxický

Nebezpečí určující složka na etiketě:

N,N-dimethylformamid

Bezpečnostní věty:

R61: Může poškodit nenarozené dítě

R20/21   škodlivý při vdechnutí a při kontaktu s kůží

R36  způsobuje podráždění očí

pokračování na str. 2
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Bezpečnostní opatření: pokračování ze str. 1

R9 Uchovávejte na dobře větraném místě

R20 při používání nejezte ani nepijte

R23 nevdechujte výpary/ aerosol

R36/37/39  Používejte ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/ obličeje  způsobuje podráždění očí

R45 V případě nehody, nebo pokud se necítíte dobře vyhledejte ihned lékařskou pomoc 

Je-li to možné, ukažte etiketu se složením

R60  Tento materiál a jeho součásti musí být likvidován jako nebezpečný odpad

další rizika

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika:

Chemická charakteristika: směs

Popis: Přípravek 

Nebezpečné složky:                                                                                               ≤0,1%

CAS 68-12.2 N,N-dimethylformamid 80-100%

EINECS: 200-679-5 T.Rep.Cat 2 R61, Xn R20/21   Xi R36

Repr. 1B, H360D  Acute Tox. H312; H332. Eye Irit 2

CAS:298-83-9 5,5´diphenyl-3,3´bis(4-nitrophenyl) 2,2-10%

 -2,2´-(3,3´-dimethoxybiphenyl-4,4´-....xylene)ditetrazolium dichloride

EINECS: 206-067-4 Xn R20/21/22;  Xi R36/37/38

Axute Tox 4 H302; Acute Tox 4 H312; Acute Tox. 4 H332 

Skin Irit2 H315; Eye Irit. 2 H319;  STOT SE 3 H335

5 Bromo-4chloro-3Indolyl Phosph.p-Toluidine sůl   ≤ 2,5%

CAS: 6578-06-9 Xi R36/37/38

EINECS: 229-506-1 Skin Irit2 H315; Eye Irit. 2 H319;  STOT SE 3  H335

Další informace: Znění R-vět je uvedeno v odstavci 16. 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Pokyny první pomoci

Všeobecné pokyny: Jsou vyžadována zvláštní školení první pomoci

Při nadýchání:     Poskytněte čerstvý vzduch.   Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc .

Při styku s kůží:    Neprodleně opláchněte vodou.   Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc

Při zasažení očí:

Vyplachujte otevřené oči po několik minut tekoucí vodou.

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc

Při požití:

Vypláchněte ústa a potom vypijte velké množství vody.

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc

V případě styku s otevřenou ránou nebo v případě zranění:

Ihned umyjte vodou a dezinfekčním mýdlem

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc

Nejdůležitější symptomy a vlivy, akutní nebo opožděné:   nejsou další informace

Indikace k okamžitému lékařskému zásahu a speciální péči: nejsou další informace.

pokračování.  na str. 3
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5 POKYNY PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva: pokračování.  ze str. 2

CO 2 , hasicí prášek nebo vodní spray. Při větším požáru použijte vodní proud nebo alkoholu odolnou pěnu

Nevhodné hasící prostředky:

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochrana dýchacích cest.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky)

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: 

Zamezte přístupu do vodovodního řadu a do odpadního systému.

Doporučené metody čištění a zneškodnění: absorbujte do savého materiálu( písek, savá vlákna..)

Zajistěte přiměřené větrání

Odstraňte kontaminovaný materiál ( viz 13)

Odkazy k dalším oddílům:

Viz. odd.7: bezpečnost práce

Viz. odd.8: osobní ochranné prostředky

Viz odd. 13: likvidace

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Zacházení:

Informace pro bezpečné zacházení:

Viz odstavec 8 (Omezování expozice/osobní ochranné prostředky).

Skladování:

Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách v uzavřeném původním obalu.

Informace o skladování ve společném skladovacím zařízení: 

Další informace o podmínkách skladování:

Respektujte datum spotřeby a další pokyny uvedené v informačním příbalovém letáku 

Specifické užití:  nejsou další požadované informace

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Kontrolní parametry:

Ingredience s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovním místě:

68-12-2 N,N´-dimethylformamid

WEL     krátkodobá hodnota: 61 mg/m
3. 

20 ppm

             Dlouhodobá hodnota:  30 mg/m3. 10 ppm
      

        Sk        

Expoziční kontroly:

Osobní ochranné prostředky:

Obecné ochranné a hygienické prostředky: 

Neuchovávejte v blízkosti potravin a nápojů

Znečištěné kontaminované ochranné oblečení ihned převlečte.

Před přestávkou a po práci si umyjte ruce.

Zamezte kontaktu s kůží. pokračování.  na str. 4

Požadavky, které musí být splněny při skladování v skladovacích prostorách a skladovacích 

nádobách.
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Ochrana dýchacích orgánů:  Pokus se tvoří  pára/aerosol je potřeba filtr A pokračování.  ze str. 3

Ochrana rukou:

Noste ochranné rukavice, aby byly  ruce před chemickým nebezpečím chráněny podle EN 420 a EN 374-1. 

Materiál rukavic:

Mohou se používat rukavice vyrobené z latexu nebo PVC. Nitrilové rukavice nejsou vhodné pro práci s DMF 

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle podle EN 166, aby ochránily vaše oči při vystříknutí chemikálií.

Ochrana těla:

Omezování a dozor expozice životního prostředí:

Dodržujte aktuální místní a národní nařízení pro ochranu životního prostředí.                           

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI     

Obecné informace:                                                                                         

Skupenství:  Kapalina

Barva: Žlutá

Zápach (vůně):  bez zápachu

Změna stavu:

Bod tání/rozmezí bodu tání: Nestanoveno.

Bod varu/destilační rozmezí: Nestanoveno.

Bod vzplanutí: 
˃ 61°C (uvádí se v souvislosti                             s 

ASTM D3828-93)(IP303/83) standard

Hořlavost (tuhá látka, plynná)

Mez výbušnosti: Výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí výbuchu.

Hustota při 20 °C: 0,97 g/cm3  

Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou:  Rozpustný. 

Další informace          Nejsou 

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Reaktivita:

Chemická stabilita:

Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Nerozkládá se, používá-li se podle specifikací.

Nebezpečné reakce: Nejsou známy nebezpečné reakce

Podmínky, kterým je třeba zabránit:  Nejsou další informace

Nekompatibilní materiály:  Nejsou další informace

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy nebezpečné produkty rozkladu

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita: pokračování.  na str. 5

LD/LC 50 hodnoty vztahující se ke klasifikaci: 68-12-2- N,N´-dimethylformamid

Orální    LD50          2800 mg/kg (krysa)

Dermální  LD50          1500mg/ kg ( králík)

Inhalační LD50          9-15 mg/l (krysa)

Doba penetrace materiálem rukavic : Protože výrobek je přípravek sestávající z různých 

látek, nelze poskytnout žádné zvláštní informace o časech protržení. Přesný čas protržení musí 

být zjištěn výrobcem ochranných rukavic a musí být sledován.

Pro  svou ochranu noste laboratorní plášť podle EN 340 a EN 369, aby vás chránil při 

vystříknutí chemikálií.
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Primární dráždivost: pokračování.  ze str. 4

Dráždivost kůže: Nemá dráždivé účinky.

Dráždivost očí: Nemá dráždivé účinky.

Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

Subakutní a chronická toxicita Může způsobit poškození nenarozeného dítěte

Další toxikologické informace:

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita:

Akutní toxicita pro vodní organizmy: 68-12-2- N,N´-dimethylformamid

Orální               LC50/96h 6300 mg/l (L. macrochirus)

9800 mg/l (Onchorhynchus mykiss)

1060000 mg/l (P. promelas)

Perzistence a degradovatelnost:    Nejsou další relevantní informace

Chování v životním prostředí:

Bio kumulativní potenciál:    Nejsou další relevantní informace

Mobilita v zemi: Nejsou další relevantní informace

Pokračování na str. 5)

Pokračování ze str. 4)

Další ekologické informace: 

Obecné poznámky: Zamezte přenosu do životního prostředí

Výsledky vlivu PBT a PbV

PBT neaplikovatelný

PvB neaplikovatelný

Další nežádoucí účinky: Nejsou další informace

13. POKYNY K LIKVIDACI

Výrobek: 

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Doporučení:

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

UN-číslo:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

UN-zásilkový název:

ADR, ADN, IMDG, IATA    -

Přepravní třída nebezpečnosti:

ADR, ADN, IMDG, IATA                                -

Třída balení: pokračování.  na str. 6

ADR, IMDG, IATA    -

Výrobek vykazuje v souladu s výpočtovou metodou nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání 

následující nebezpečí:   teratogenní

Doporučení:  Výrobek se musí považovat za nebezpečný odpad. Je nutno postupovat 

v souladu aktuálním místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, 

v platném znění).

Obaly musí být považovány za nebezpečný odpad.  Je nutno postupovat v souladu aktuálním 

místním nebo národním nařízením ( zákonem č. 185/2001, o odpadech, v platném znění). 
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Riziko pro životní prostředí: pokračování.  ze str. 5

Znečištění moře                                                       Ne

Transport vzhledem k AnnexII 

MARPOL73/78 a IBC kódu Neaplikovatelný

ADR :                               Bez omezení

IMDG:                          Bez omezení

IATA   :                 Bez omezení

Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA: -

Popis přepravovaného zboží:                                 Bez omezení

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace a značení podle evropského nařízení:

Výrobek není klasifikován podle nařízení č. 1999/45/ES, poslední vydání.

Národní nařízení:

Stanovení chemické bezpečnosti:  : není určeno

16. DALŠÍ INFORMACE

Odpovídající fráze:

H302  Škodlivý při požití

H312  Škodlivý při styku s kůží

H315  Způsobuje podráždění kůže

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H332  Škodlivá při vdechnutí

H335 Může způsobit dýchací problémy

H360D  Může poškodit nenarozené dítě

H410  Velice toxický pro vodní prostředí s dlouhotrvajícím efektem

R20/21 Škodlivý při vdechnutí a kontaktu s kůží

R20/21/22      Škodlivý při vdechnutí , kontaktu s kůží a při požití

R23 nevdechujte výpary/ aerosol

R36   způsobuje podráždění očí

R36/37/39  Dráždí oči, dýchací systém a kůži

R61  Může poškodit nenarozené dítě

Kontakt:

Health, Safety & Enviroment Department

Innogenetics N.V. – Belgium

Tel: +32-9-329.13.29

Fax: +32-9-241.09.34

E-mail: hse@innogenetics.com.

pokračování na str. 7

Údaje uvedené v těchto dokumentech jsou poskytovány v dobré víře a podle aktuálního stavu našich znalostí. 

Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za následky, pokud je výrobek používán pro aplikace odlišné od zamýšleného 

účelu. Je na odpovědnosti uživatele, aby zajistil, že všechna nařízení týkající se ochrany lidí a životního prostředí 

jsou během manipulace, skladování a používání výrobku dodržována. 

mailto:hse@innogenetics.com
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Informace o dalších právních předpisech pokračování ze str. 6

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon 94/2004 Sb., kterým se mění zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech)

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 


