Para´kito repelentné náramky proti komárom
Karta bezpečnostných údajov
v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830
Dátum vydania: 14. 5. 2019 Dátum spracovania: 14. 4. 2020 Nahrádza: 7. 4. 2020 Znenie: 1.4

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Forma produktu
Názov produktu

: Zmes
: Para´kito repelentné náramky proti komárom

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Určené širokej verejnosti
Použitie látky/zmesi

: Repelent proti komárom

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Výrobca
Evergreen Land Europe sprl
Rue du Follet 10, Boîte 4
7540 Tournai (Kain) - Belgique
T +32 2 331 41 23
anna.kravchenko@evergreenland.com

Distribútor
XENON PHARMA s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 07 Bratislava - Nové Mesto - Slovenské republika
T +421 910 515 155
p.nagy@danetax.sk

1.4. Núdzové telefónne číslo
Krajina

Organizácia/Spoločnosť

Adresa

Číslo pohotovosti

Slovensko

National Toxicological Information
Centre
University Hospital Bratislava

Limbová 5
833 05 Bratislava

+421 2 54 77 4 166

Komentár

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Zmesi/Látky: SDS EU 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830 (REACH prílohy II)
Skin Irrit. 2

H315

Eye Dam. 1

H318

Skin Sens. 1

H317

Aquatic Chronic 3

H412

Úplné znenie vyhlásenia H a klasifikačných kategórií: pozri kapitolu 16
Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania
Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné piktogramy (CLP)

:

Výstražné slovo (CLP)
Nebezpečné obsahové látky

GHS05
GHS07
: Nebezpečenstvo
: Geraniol; Levanduľa, Lebadula hybrida, extrakty; Klinček, extrakt; Cymbopogon
winterianus, ext.; Pelargonium graveolens, extrakt
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Výstražné upozornenia (CLP)

Bezpečnostné upozornenia (CLP)

Dodatkové vety

: H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
: P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvár.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.
P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte
lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/ nádobu podľa závod s povolením na spracovanie
nebezpečného odpadu alebo v autorizovanom stredisku na zber nebezpečného odpadu s
výnimkou prázdnych čistených nádob, ktoré je možné likvidovať ako bežný odpad.
: Obsahuje: Extrakt mäty piepornej; Terebentín, olej.
Môže zapríčiniť alergiu.

2.3. Iná nebezpečnosť
Ostatné nebezpečenstvá, ktoré si nevyžadujú
klasifikáciu

: Žiaden známy.

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

3.2. Zmesi
Názov

Identifikátor produktu

%

klasifikácia podľa
nariadenia (ES) č.1272/2008
[CLP]

Cymbopogon winterianus, ext.

(č. CAS) 91771-61-8
(č.v ES) 294-954-7

5 – 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Levanduľa, Lebadula hybrida, extrakty

(č. CAS) 91722-69-9
(č.v ES) 294-470-6

5 – 10

Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Geraniol

(č. CAS) 106-24-1
(č.v ES) 203-377-1

5 – 10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Pelargonium graveolens, extrakt

(č. CAS) 8000-46-2, 90082-51-2
(č.v ES) 290-140-0

5 – 10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

Klinček, extrakt

(č. CAS) 8000-34-8 ; 84961-50-2
(č.v ES) 284-638-7

1–5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304

Extrakt mäty piepornej

(č. CAS) 8006-90-4, 84082-70-2
(č.v ES) 282-015-4

0,5 – 1

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
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Terebentín, olej

(č. CAS) 8006-64-2
(č.v ES) 232-350-7
(REACH čís) 01-2119553060-53

0,1 – 0,5

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 1, H410

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami

Opatrenia prvej pomoci po požití

: Obeť vyneste na čerstvý vzduch. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
: V prípade začervenania alebo podráždenia, privolajte lekára. Ihneď opláchnite veľkým
množstvom vody.
: Oči si okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Poraďte sa
okamžite s očným lekárom.
: Nevyvolávajte zvracanie. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky po kontakte s pokožkou
Symptómy/účinky po očnom kontakte

: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok
Nevhodné hasiace prostriedky

: Pena. Oxid uhličitý (CO2). Suchý prášok.
: Tryskajúca voda.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečenstvo požiaru
Nebezpečné produkty rozkladu

: Nepredstavuje osobitné riziko požiaru alebo vystavenia.
: Oxidy uhlíka (CO, CO2).

5.3. Rady pre požiarnikov
Protipožiarne opatrenia
Ochrana pri hasení požiaru

: Vystavené kontajnery ochlaďte rozprášením vody alebo vodnou hmlou. Prehraďte a
vznetlivé médiá zadržte.
: Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Kompletná ochrana tela. Dýchací
samostatný izolačný prístroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Núdzové plány

: Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou. Obmedzený zásah kvalifikovaného personálu
vybaveného vhodnou ochranou.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo
14. 4. 2020 (Znenie: 1.4)
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6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Prehraďte a zachyťte rozšírenie (prípravok nebezpečný pre životné prostredie). Zabráňte akémukoľvek prieniku do odpadov alebo vodných tokov.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Pre zadržiavanie
Čistiace procesy

: Nepremokavá podlaha tvoriaca zachytávaciu nádobu.
: Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu. Nasiaknuté materiály odstraňujte v
súlade s platnými zákonnými.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri časť 13 pokiaľ ide o odstraňovanie odpadu vznikajúceho pri čistení.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné
zaobchádzanie
Hygienické opatrenia

: Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou. Zabráňte
uvoľneniu do životného prostredia.
: V pracovnej zóne nejedzte, nepite a nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Podmienky skladovania
Nekompatibilné materiály

: Nádoba musí byť hermeticky uzatvorená. Uchovávať pri okolitej teplote. Skladujte mimo
dosahu svetla. Uchovávajte nádobu suchú. Uchovávajte mimo dosahu mrazu.
: Siné kyseliny. Halogény.

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

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Terebentín, olej (8006-64-2)
Slovensko - Limity expozície na pracovisku
Miestny názov

Terpentín (terpentínový olej)

NPHV (priemerná) (mg/m³)

560 mg/m³

NPHV (priemerná) (ppm)

100 ppm

OEL STEL (mg/m³)

850 mg/m³

OEL STEL (ppm)

150 ppm

Upozornenie (SK)

S - znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlády č. 33/2018 Z. z.

8.2. Kontroly expozície
Ochrana rúk:
Ochranné rukavice

Ochrana očí:
Okuliare s ochranou proti vystrieknutiu alebo s tvárovým štítom

Ochrana pokožky a očí:
Ochranný odev
14. 4. 2020 (Znenie: 1.4)
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Ochrana dýchania:
Nie je nevyhnutné pri dostatočnom vetraní

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo
Farba
Čuch
Prah zápachu
pH
Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1)
Bod tavenia / oblasť topenia
Bod tuhnutia
Bod varu
Bod vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Horľavosť (pevná látka, plyn)
Tlak pary
Relatívna hustota pár pri 20 °C
Relatívna hustota
Rozpustnosť
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
Viskozita, kinematický
Viskozita, dynamický
Explozívne vlastnosti
Vlastnosti podporujúce horenie
Limity výbušnosti

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pevné skupenstvo
Bledo žltá.
Citrusové plody.
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Neuplatňuje sa
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Nie sú k dispozícii žiadne dáta

9.2. Iné informácie
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Na základe našich vedomostí tento produkt nepredstavuje osobitné nebezpečenstvo za normálnych podmienok použitia.

10.2. Chemická stabilita
produkt je stabilný za normálnych manipulačných a skladovacích podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Žiadna známa nebezpečná reakcia za normálnych užívateľských podmienok.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Žiaden doposiaľ známy.

10.5. Nekompatibilné materiály
Halogény. Siné kyseliny.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemal vznikať žiadny nebezpečný rozkladový produkt.
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita (perorálna)
Akútna toxicita (dermálna)
Akútna toxicita (inhalačná)

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)
: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)
: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)

Geraniol (106-24-1)
LD50 orálne potkan

3600 mg/kg (bibliografické údaje)

LD50 dermálne králik

> 5000

Cymbopogon winterianus, ext. (91771-61-8)
LD50 na koži u potkana

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti (metóda OCDE 402)

Poleptanie kože/podráždenie kože
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Respiračná alebo kožná senzibilizácia
Mutagenita zárodočných buniek
Karcinogenita

:
:
:
:
:

Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)
Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)

Reprodukčná toxicita

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)

Aspiračná nebezpečnosť

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá
(akútna)
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá
(chronická)

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)
: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Levanduľa, Lebadula hybrida, extrakty (91722-69-9)
LC50 ryby

13 mg/l/96hodina (ekvivalent alebo podobná látka v súlade so smernicou OECD 203)

EC50 Dafnia

14 mg/l/48 hodina (ekvivalent alebo podobná látka v súlade so smernicou OECD 202)

ErC50 (riasy )

21 mg/l/72 hodina (ekvivalent alebo podobná látka v súlade so smernicou OECD {0}) 201)

Cymbopogon winterianus, ext. (91771-61-8)
LC50 ryby

7,5 mg/l/96hodina (Oncorhynchus mykiss, 96h)(metóda OCDE 203)

EC50 Dafnia

6 mg/l/48 hodina (Daphnia magna) (metóda OCDE 202)

Terebentín, olej (8006-64-2)
EC50 Dafnia

6,4 mg/l/48 hodina (Daphnia magna) (metóda OCDE 202)

NOEC chronické pre riasy

10 mg/l/72 hodina (Scenedesmus subspicatus) (metóda OCDE 201)
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Pelargonium graveolens, extrakt (8000-46-2, 90082-51-2)
EC50 Dafnia

14,5 mg/l/48 hodina (Daphnia magna) (metóda OCDE 202)

ErC50 (riasy )

30,4 mg/l/72 hodina (Pseudokirchneriella subcapitata) (metóda OCDE 201)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.3. Bioakumulačný potenciál
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.4. Mobilita v pôde
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Komponent
Geraniol (106-24-1)

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Terebentín, olej (8006-64-2)

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
: Odpad zničiť v súlade s platnými národnými predpismi. Nevyhadzujte do odtoku a do
riečnych tokov.

Metódy spracovania odpadu

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

14.1. Číslo OSN
Neuplatňuje sa

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
Neuplatňuje sa

14.4. Obalová skupina
Neuplatňuje sa

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Pozemná doprava
Neuplatňuje sa
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Lodná doprava
Neuplatňuje sa
Letecká preprava
Neuplatňuje sa
Vnútrozemská preprava
Neuplatňuje sa
Železničná doprava
Neuplatňuje sa

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.1.1. EU-predpisy
Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII
Neobsahuje látky z REACH
Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH
Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú Nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 4. júla 2012, ktoré sa týka vývozu
a dovozu nebezpečných chemických látok.
Neobsahuje žiadne látky, ktorá podlieha Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických
látkach
15.1.2. Národné predpisy
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Dalšie informácie
Pokyny na zmenu:
Tento záznam bol aktualizovaný (pozri dátum v hornej časti strany). BL zmenená (é) časť (i) : 1.
Zdroj údajov

: BL dodávateľov. ECHA - European Chemicals Agency.

Úplné znenie viet H a EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)

Akútna toxicita (dermálna), kategória 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akútna toxicita (inhal.), kategória 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akútna toxicita (orálna), kategória 4

Aquatic Chronic 1

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1

Aquatic Chronic 2

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2

Aquatic Chronic 3

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3

Asp. Tox. 1

Aspiračná nebezpečnosť, kategória 1

Eye Dam. 1

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1

Eye Irrit. 2

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2

Flam. Liq. 2

Horľavé kvapaliny, kategória 2

Skin Irrit. 2

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2

Skin Sens. 1

Kožná senzibilizácia, kategória 1
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Skin Sens. 1B

Kožná senzibilizácia, kategória 1B

H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]:
Skin Irrit. 2

H315

Metóda výpočtu

Eye Dam. 1

H318

Metóda výpočtu

Skin Sens. 1

H317

Metóda výpočtu

Aquatic Chronic 3

H412

Metóda výpočtu

FDS UE (Príloha II REACH)
Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne
požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.
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