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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikační čísla
Forma výrobku : Směs
Název výrobku : Mida Lufragerm+
Kód výrobku : 795
Typ výrobku : Prací prostředek

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Průmyslové použití,Profesionální použití
Použití látky nebo směsi : Biocidní

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

Výrobce
Christeyns s.r.o.
Vítovská 453/7
742 35 Odry - Czech Rep

Distributor
Christeyns s.r.o.
Vítovská 453/7
742 35 Odry - Czech Rep

 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace

Komentář

Česká republika Toxikologické informační 
středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF 
UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 3 H412 

Plné znění H-vět viz oddíl 16

 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :

GHS05 GHS09

CLP Signal word : Nebezpečí
Nebezpečné látky : Didecyldimethyl ammoniumchloride
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.
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2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se

3.2. Směsi

Jméno Identifikační čísla % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Didecyldimethyl ammoniumchloride (CAS-číslo označení) 7173-51-5
(Einecs číslo) 230-525-2
(ES příloha číslo) 612-131-00-6
(REACH-č) 01-2119945987-15

3 - 5 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 2, H411

Ethoxylát mastného alkoholu (CAS-číslo označení) 160875-66-1
(Einecs číslo) /
(ES příloha číslo) /

3 - 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Alkohol, ethoxylovaný (CAS-číslo označení) 157627-86-6/68439-
50-9/68131-39-5/68213-23-0/68551-12-
2/160901-19-9
(REACH-č) Exempted (polymer)

1 - 3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

1,2-ethándiol (CAS-číslo označení) 107-21-1
(Einecs číslo) 203-473-3
(ES příloha číslo) 603-027-00-1
(REACH-č) 01-2119456816-28

1 - 3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 2, H373

uhličitan sodný (CAS-číslo označení) 497-19-8
(Einecs číslo) 207-838-8
(ES příloha číslo) 011-005-00-2
(REACH-č) 01-2119485498-19

1 - 3 Eye Irrit. 2, H319

Plné znění H-vět viz Oddíl 16
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Všeobecná doporučení : V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. Přesný popis 

příznaků – viz. oddíl č. 11.
Vdechování : Postiženého přemístěte na klidné místo na čerstvém vzduchu a v případě nutnosti přivolejte 

lékaře.
Styk s kůží : Omyjte velkým množstvím vody. V případě, že postižený omdlí nebo se u něj objeví příznaky 

podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc.
Styk s očima : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 

lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Požití : Vyplachujte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ihned se poraďte s lékařem/zdravotní 
službou.

4.2. Nejdůležitější akutní a pozdější symptomy a účinky
Okamžité následky při vdechování : Nepředstavuje žádné zvláštní riziko, pokud je s ním zacházeno v souladu se zásadami hygieny 

na pracovišti.
Okamžité následky při zasažení kůže : Podle našich poznatků nepředstavuje tento výrobek žádné zvláštní riziko, pokud je s ním 

nakládáno v souladu se správnými zásadami hygieny na pracovišti a bezpečnosti práce.
Okamžité následky při zasažení očí : Způsobuje vážné poškození očí.
Okamžité následky při požití : Nepředstavuje žádné zvláštní riziko, pokud je s ním zacházeno v souladu se zásadami hygieny 

na pracovišti.

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Je možné používat všechny hasicí prostředky.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru : Používejte nezávislý dýchací přístroj a chemický ochranný oděv.
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky : Osobní ochranné pomůcky – viz. oddíl č. 8.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zastavte únik, je-li to možné bez rizika.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Rozlitý materiál zachyťte pískem nebo hlínou. Naberte na lopatku nebo zameťte a zlikvidujte 

vyhozením do uzavřené nádoby.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : Nemíchejte s jinými materiály. Nepoužitý materiál nevracejte zpět do původní nádoby.
Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původním obalu. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 

otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Skladovací teplota : 5 - 25 °C
Nevhodné materiály : Žádné nejsou známy.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry

1,2-ethándiol (107-21-1)
Česká republika Místní název Ethylenglykol

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 50 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 20 ppm

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 100 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 39 ppm

Česká republika Poznámka (CZ) D

Česká republika Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 
246/2018 Sb.)

8.2. Omezování expozice
 
Ochrana rukou:

Rukavice z PVC odolné vůči chemikáliím (podle ČSN EN 374 nebo podobné normy)

Ochrana očí:

Bezpečnostní brýle s ochrannými postranními skly (EN 166)

Ochranná výstroj:

Používejte vhodný ochranný oděv (EN 14605)
 
Ochrana dýchacího ústrojí:

Není nutné při dostatečné ventilaci

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

 

Skupenství/forma : Kapalina.



Mida Lufragerm+
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

CS (čeština) 4/9

Barva : Žlutý.
 

Zápach/vůně : characteristic odour.
 

Práh zápachu : Neuvedeno
 

pH : 12,4 ± 0,5 (100%); 10,9 ± 0,5 (1%)
 

Relativní rychlost odpařování ve srovnání s 
butylacetalátem

: Neuvedeno
 

Bod tání/ rozmezí : < 0 °C
 

Teplota tuhnutí : Neuvedeno
 

Bod varu/rozmezí varu : /
 

Bod vzplanutí : Neuvedeno
 

Teplota samovznícení : Neuvedeno
 

Teplota rozkladu : Neuvedeno
 

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Neuvedeno
 

Tlak páry : Neuvedeno
 

Relativní hustota par při 20 °C : Neuvedeno
 

Relativní hustota : Neuvedeno
 

Hustota : 1,022 kg/l
Rozpustnost : Voda: Soluble

 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Neuvedeno
 

Viskozita, kinematická : Neuvedeno
 

Viskozita, dynamická : Neuvedeno
 

Výbušnost : Neuvedeno
 

Oxidační vlastnosti : Neuvedeno
 

Meze výbušnosti : Neuvedeno

9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.2. Chemická stabilita
Při normálním skladování nedochází k rozkladu.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.5. Neslučitelné materiály
Nemíchejte s jinými materiály.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Během dlouhodobého zahřívání se mohou uvolňovat nebezpečné rozkladné produkty, např. kouř, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

Didecyldimethyl ammoniumchloride (7173-51-5)
LD50, orálně, potkan 238 mg/kg
LD50 potřísnění kůže u králíků 3342 mg/kg

1,2-ethándiol (107-21-1)
LD50, orálně, potkan 4000 mg/kg
LD50 potřísnění kůže u králíků 9530 µl/kg

Alkohol, ethoxylovaný (157627-86-6/68439-50-9/68131-39-5/68213-23-0/68551-12-2/160901-19-9)
LD50, orálně, potkan 300 - 2000 mg/kg
LD50 potřísnění kůže u králíků > 2000 mg/kg
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Ethoxylát mastného alkoholu (160875-66-1)
LD50, orálně, potkan > 300 (300 - 2000) mg/kg

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt (164462-16-2)
LD50 orálně > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti
LD50 dermálně > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
pH: 12,4 ± 0,5 (100%); 10,9 ± 0,5 (1%)

Vážné poškození očí / podráždění očí : Způsobuje vážné poškození očí.
pH: 12,4 ± 0,5 (100%); 10,9 ± 0,5 (1%)

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže

: Neklasifikováno

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno
 

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutní vodní toxicita : Vysoce toxický pro vodní organismy.
Chronická vodní toxicita : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Didecyldimethyl ammoniumchloride (7173-51-5)
LC50 ryby 1 0,19 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 dafnie 1 0,062 mg/l
ErC50 (řasy) 0,026 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC chronická, ryby 0,032 mg/l
NOEC chronická, korýši 0,014 mg/l (Daphnia magna)

1,2-ethándiol (107-21-1)
LC50 ryby 1 18500 mg/l
LC50 ryby 2 > 10000 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 dafnie 1 46300 mg/l
ErC50 (řasy) 6500 - 13000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC chronická, ryby 15380 mg/l (Pimephales promelas)
NOEC chronická, korýši 8590 mg/l (Daphnia)
NOEC chronická, řasy > 10000 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

Alkohol, ethoxylovaný (157627-86-6/68439-50-9/68131-39-5/68213-23-0/68551-12-2/160901-19-9)
LC50 ryby 1 1 - 10 mg/l
EC50 dafnie 1 1 - 10 mg/l
ErC50 (jiné vodní rostliny) 1 - 10 mg/l

Ethoxylát mastného alkoholu (160875-66-1)
EC50 dafnie 1 > 10 mg/l
ErC50 (řasy) > 10 mg/l
NOEC chronická, ryby > 1 mg/l

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt (164462-16-2)
LC50 ryby 1 > 100 mg/l
EC50 jiné vodní organismy 1 > 100 mg/l waterflea

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Didecyldimethyl ammoniumchloride (7173-51-5)
Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný. (metoda OECD 301B).
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1,2-ethándiol (107-21-1)
Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný. (metoda OECD 302B).

Alkohol, ethoxylovaný (157627-86-6/68439-50-9/68131-39-5/68213-23-0/68551-12-2/160901-19-9)
Perzistence a rozložitelnost Biologicky snadno rozložitelný podle příslušeného testu OECD.
Biologický rozklad >= 90 % (mod. OECD 303A)

Ethoxylát mastného alkoholu (160875-66-1)
Perzistence a rozložitelnost Biologicky odbouratelný.

12.3. Bioakumulační potenciál
Mida Lufragerm+ 
Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace.

1,2-ethándiol (107-21-1)
BCF ryby 1 10 (Leuciscus idus)
Faktor biokoncentrace (BCF REACH) 10  (Leuciscus idus)
Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace.

Ethoxylát mastného alkoholu (160875-66-1)
Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace.

12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Odpad/ Nepoužité produkty : Všechen odpad seberte do vhodných označených nádob a zlikvidujte podle místních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. UN číslo
3082 3082 3082
14.2. Příslušné označení UN pro dopravu
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
KAPALNÁ, J.N.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s.

Popis přepravního dokladu
UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. 
(Didecyldimethyl ammoniumchloride), 9, III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Didecyldimethyl ammoniumchloride), 9, III, 
MARINE POLLUTANT

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Didecyldimethyl 
ammoniumchloride), 9, III

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
9 9 9

 
14.4. Obalová skupina
III III III
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Ano Nebezpečný pro životní prostředí : Ano

Způsobuje znečištění mořské vody : Ano
Nebezpečný pro životní prostředí : Ano

Nejsou dostupné žádné doplňující informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava
Klasifikační kódy (ADR) : M6 
Zvláštní předpis (ADR) : 274, 335, 375, 601
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Omezená množství (ADR) : 5l
Pokyny pro balení (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Zvláštní ustanovení pro obaly (ADR) : PP1 
Ustanovení pro společné balení (ADR) : MP19 
Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery 
pro volně ložené látky (ADR)

: T4

Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny a 
kontejnery pro volně ložené látky (ADR)

: TP1, TP29

Kód cisterny (ADR) : LGBV
Vozidlo pro přepravu cisteren : AT
Přepravní kategorie (ADR) : 3
Zvláštní pokyny pro přepravu kusů (ADR) : V12
Zvláštní pokyny pro přepravu - nakládku, 
vykládku a manipulaci (ADR)

: CV13

Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 90 
Tunel kód : - 

- Doprava po moři
Zvláštní předpis (IMDG) : 274, 335, 969
Omezená množství (IMDG) : 5 L
Pokyny pro balení  (IMDG) : LP01, P001
Zvláštní ustanovení pro balení (IMDG) : PP1
IBC packing instructions (IMDG) : IBC03 

- Letecká přeprava
Malé množství pro dopravní a nákladní letadla 
(IATA)

: Y964

Malé max. čisté množství pro dopravní a 
nákladní letadla (IATA)

: 30kgG 

Balicí pokyny pro dopravní a nákladní letadla 
(IATA)

: 964

Max. čisté množství pro dopravní a nákladní 
letadla (IATA)

: 450L

Balicí pokyny podle CAO (IATA) : 964
Max. čisté množství podle CAO (IATA) : 450L
Zvláštní předpis (IATA) : A97, A158, A197

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

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH

Vyhláška o detergentech : Označování obsahu:
Složka %
neiontové povrchově aktivní látky 5-15%
kationtové povrchově aktivní látky <5%
GLUTARAL
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE

 
 

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
 

ODDÍL 16: Další informace
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Označení změn:
Oddíl Změněná položka Změna Poznámky
2 Upraveno
3 Upraveno
4 Upraveno
5 Upraveno
6 Upraveno
8 Upraveno
14 Upraveno
15 Upraveno
16 Zkratky a akronymy Upraveno
16 Další informace Upraveno

Zkratky a akronymy:
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží
ATE Odhady akutní toxicity
CLP Nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
DMEL Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EC50 Median effective concentration
ErC50 (řasy) ErC50 (řasy)
IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí
LC50 Letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50 Letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)
LOAEL Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům
REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení (ES) č. 1907/2006
SDS Bezpečnostní list
ČOV Čistírna odpadních vod
vPvB Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních

Další informace : Doporučuje se předat informace obsažené v tomto Bezpečnostním listu ve vhodné formě 
uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé podle současného stavu našich vědomostí 
a zkušeností. Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k danému materiálu a nemohou být 
považovány za bezpodmínečně platné v kombinaci s jinými produkty. Tento Bezpečnostní list 
je v souladu s 2006/1907/EEC. Je na odpovědnosti uživatele, aby při manipulaci s tímto 
produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. Společnost Christeyns není 
zodpovědná za jakékoliv škody a ztráty vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto 
Bezpečnostním listě.

 Úplné znění vět H a EUH:
Acute Tox. 3 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 3
Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
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H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400 Výpočtová metoda
Aquatic Chronic 3 H412 Výpočtová metoda

SDS Christeyns (EC 2015/830)

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


