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ODDIL 1. Identifikace látky / pomocného prostředku a společnosti / podniku 
 

 1.1 Identifikace látky nebo pomocného prostředku  
  Obchodní název: KUNSHI  
  Účinné složky: Fluazinam, Cymoxanil   
  Typ formulace: WG (ve vodě rozpustný granulát)  
     
 1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  
   Fungicid  
 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
Distributor pro ČR: 

ISK Biosciences Europe N.V. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – box 9 
B-1831 Diegem, Belgium 
Tel: +32 2 627 86 11 
Fax:+32 2 627 86 00 
 

 
Belchim Crop Protection Slovakia s.r.o.,  

Černicová 6,  
831 03 Bratislava, Slovensko 
e-mail: Info-cz@belchim.com 
 

 

 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 
situace 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2 
Telefon (nepřetržitě): 
+420 224 91 92 93 
+420 224 91 54 02 

 

 

ODDIL 2. Identifikace nebezpečnosti 

 
 2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

 
 

 2.1.1 Směrnice o nebezpečných látkách / Směrnice o nebezpečných přípravcích: 
 

 

 Označení nebezpečnosti Xn - dráždivý 
N, Nebezpečný pro životní prostředí 
Repr. Cat 3 

 

 Nepříznivé účinky na lidské zdraví R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R63  Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 

 

 Účinky na životní prostředí R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí. 
 

 

 2.1.2 Klasifikace, označování a balení látek a směsí 
 

 

 Symbol: GHS 07, GHS 08, GHS 09  
 Identifikace nebezpečí: Varování  
 Nepříznivé účinky pro lidské zdraví: Skin Sens 1: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Eye Irrit 2:  Způsobuje vážné podráždění očí.  
Repr 2: Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození 
plodu v těle matky. 
STOT RE 2: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 
expozici. 

 

 
 

Nepříznivé účinky na životní prostředí: 
 

Aquatic Acute 1: Vysoce toxický pro vodní organismy. 
Aquatic Chronic 1: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

 2.2 Prvky označení   

mailto:Info-cz@belchim.com
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 Směrnice o nebezpečných látkách / Směrnice o nebezpečných přípravcích 
 

 

 Symbol 

 

 

 

   

  Xn - dráždivý 
 

 N - Nebezpečný pro životní prostředí 
 

   

 
 

R-věty: R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí. 
R63  Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 
 

 

 S-věty:  S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.  
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.  
S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy.Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro 
člověka a životní prostředí. 
 

 

 SP-věty: SP 1   Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 
zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a 
z cest). 
OP II. st.  Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 
podzemní a povrchové vody. 
SPe3:  Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného 
ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.Před použitím si přečtěte 
přiložený návod 
 

 

 2.3 Další nebezpečnost: - 
 

 

 

ODDIL 3. Složení / informace o složkách 
 
 3.1 Látky Žádné látky nesplňují kritéria uvedená v dodatku II v oddíle A nařízení REACH (ES) 

č. 1907/2006. 
 

 

 3.2 Směsi   

   

Nebezpečné složky Koncentrace 
(dle hmotnosti) 

(%w/w) 

Číslo 
podle 

REACH 

Č. CAS / č. EINECS / 
index ES 

Klasifikace dle 
DSD/DPD 

(Symboly, R-
věty)

(1)
 

Klasifikace dle CLP
(2)

 

 
 
Fluazinam 

 
 

25-50 

 
 
- 

 
 

79622-59-6/-/- 

 
 

Xn,N 
R20, 38, 41,43, 

50/53, 63 

Aquatic Acute 1: H400 
Aquatic Chronic 1: H410 
Acute Tox 4: H332 
Eye Dam 1: H318 
Skin Irrit 2: H315 
Skin Sens 1: H317 
Repr 2: H361d 
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Cymoxanil 25-50 - 
57966-95-7/261-043-0/ 

616-035-00-5 

Xn, Repr. Cat 3, 
N 

R 22-48/22-43-
62-63-50/53 

Repr. 2: H361fd 
Aquatic Acute 1: H400 
Aquatic Chronic 1: H410 
STOT RE 2: H373 
Acute Tox 4: H302 
Skin Sens 1A: H317 

methyl 
naphthalenesulfonic 
acid/formaldehyde, 
copolymer, sodium 
salt 

 
 

5-10 

  
 

81065-51-2 

 
 

Xi,R41 

 
 
Eye Dam1: H318 

      
(1) 

Plné znění R-vět naleznete v oddíle 16.
 

(2) 
Plné znění H-vět naleznete v oddíle 16. 

 

ODDIL 4. Pokyny pro první pomoc 
 
 4.1 Popis první pomoci  
 Obecně: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a 

poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.Zasaženou osobu odveďte 
do dobře větrané místnosti a chraňte ji před podchlazením. V PŘÍPADĚ 
PODEZŘENÍ NA OTRAVU: Okamžitě zavolejte lékaře. 

 

 Při nadýchání: Okamžitě převezte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Zajistěte klidovou polohu. 
Udržujte v teple. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k jeho zástavě, 
poskytněte umělé dýchání. Kontaktujte lékaře 

 

 Při zasažení očí Oči vymývejte čistou vodou po dobu alespoň 15-ti minut, oční víčka držte otevřená. 
Odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě zavolejte lékaře. 

 

 Při zasažení oděvu a pokožky: Sundejte z pokožky kontaminované oblečení a mýdlem a vodou důkladně omyjte 
zasažená místa včetně vlasů a pokožkou za nehty. Pokud přetrvává podráždění 
kůže, zavolejte lékaře. 

 

 Při požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal, označení nebo tento 
bezpečnostní list. Opakovaně podejte živočišné uhlí s velkým množstvím vody. 
POZNÁMKA: Nikdy nic nedávejte do úst osobě, která je v bezvědomí. 
Nevyvolávejte zvracení. 

 

 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  
  Údaje nejsou k dispozici.  
 4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  
  Není znám žádný speciální protijed! Aplikujte symptomatickou terapii.  

 

ODDIL 5. Opatření pro hašení požáru 
 

 5.1 Hasiva   
 Vhodná hasiva: 

 
pro požáry malého rozsahu: suchý chemický hasící prostředek, pěna, oxid uhličitý, 
pro požáry většího rozsahu pěna nebo voda 

 

 Nevhodná hasiva: nepoužívejte přímo stříkající proud vody  
    
 5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi  
  Při hoření dochází k vývoji hustého černého kouře, který obsahuje nebezpečné 

produkty hoření. Expozice těmto produktům může ohrozit zdraví. 
 

 5.3 Pokyny pro hasiče   
  Ochranné vybavení pro likvidaci požáru: Před výpary se chraňte samonosnými 

dýchacími přístroji. Používejte ochranné pomůcky. 
Další údaje: Kontejnery vystavené ohni ochlazujte rozstřikováním vody. 
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ODDIL 6. Opatření v případě náhodného úniku 
 
 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy   
  Opatření  na  ochranu  osob:  Používejte  ochranné  prostředky  a  dodržujte  

bezpečnostní  opatření. Zabraňte vzniku prašnosti a kontaktu s očima, pečujte o 
dobré větrání. 

 

    
 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí  
  Opatření na ochranu životního prostředí: Nekontaminujte látkou spodní vody a vodní 

toky. Pokud došlo k úniku přípravku do vodního prostředí, informujte místně 
kompetentní orgány. 

 

 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  
  Způsob zneškodnění a čištění: Opatrně navlhčete rozsypaný přípravek. Pozor na 

vytváření prašných oblaků. Materiál umístěte do speciálních označených kontejnerů, 
které je možné důkladně uzavřít.  
Místo, kde došlo k rozsypání přípravku, omyjte vodou. Materiál zneškodňujte v 
souladu s platnými předpisy. 
 

 

 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz oddíly 8 a 13.  
 
 

ODDIL 7. Zacházení a skladování 
   
 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  
  Obecné: Před použitím si přečtěte návod k použití. Zamezte styku s kůží, očima a 

oblečením. Nevdechujte prach. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Pracovní 
prostory musí být dobře ventilovány. 
Vedle běžných ochranných opatření, která jsou nutná při práci s chemikáliemi (jako 
například prachotěsné plnící a měřící zařízení včetně oddělování prachu), mohou být 
použita i další ochranná opatření, která by zabránila kontaktu s výrobkem. Osoby 

pracující s přípravkem musí být seznámeny s jeho účinky na zdraví. 

 

    
 7.2 Pokyny pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  
  Pokyny pro skladování: Výrobek skladujte v uzavřených originálních kontejnerech. 

Chraňte před přímým slunečním svitem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby. 
Možnost  skladování  s  dalšími  materiály:  Výrobek  nesmí  být  skladován  společně  
s potravinami, nápoji 
a krmivy 
Skladovací teplota 
Maximální skladovací teplota:  +35 °C. Minimální skladovací teplota: -10 °C. 
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Dodržujte pokyny pro používání, 
abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Další informace jsou 
uvedeny v kapitolách  5 (pokyny pro případ požáru) a 6 (pokyny v případě 
náhodného úniku přípravku) 

 

    
 7.3 Specifická konečná použití Fungicid  

 

ODDIL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

 
 8.1 Kontrolní parametry Nejsou stanoveny žádné limity expozice na pracovišti. 
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 8.2. Omezování expozice   
 Vhodná technická opatření Na pracovišti zajistěte dostatečné odvětrávání.  
 Individuální ochranná opatření   
 - Hygiena Po práci s produktem si umyjte ruce. 

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Před vstupem do jídelních prostor si svlékněte 
kontaminované oblečení. 

 

 - Ochrana očí a obličeje Používejte těsně padnoucí ochranné brýle, nenoste kontaktní čočky.  
 - Ochrana kůže a rukou Používejte oblečení zajišťující komplexní ochranu kůže, např. z bavlny, gumy, PVC 

či vitonu. 
Používejte ochranné rukavice zajišťující komplexní ochranu, např. z PVC, 
neoprenu či gumy. 

 

 - Ochrana dýchacích orgánů  Používejte náležité respirační ochranné prostředky. 
 

 

 Omezování expozice životního 
prostředí 

Žádné  

 

ODDIL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  
 Skupenství: pevná látka, granule  
 Zápach: mírný  
 Barva: béžová  
 tenze par není aplikovatelný  
 hustota není aplikovatelný  
 rozpustnost ve vodě mísitelný s vodou  
 rozdělovací koeficient n-oktanol/voda není aplikovatelný  
 viskozita není aplikovatelný  
 hustota par není aplikovatelný  
 rychlost odpařování není aplikovatelný  
 bod tání není aplikovatelný  
 teplota samovznícení 352 °C  
 minimální energie vznícení není aplikovatelný  
 mísitelnost s vodou mísitelný  
 Oxidační vlastnosti: není oxidant  
 explozivní vlastnosti není explozivní  
 9.2 Další informace   

  

ODDIL 10. Stálost a reaktivita 
 
 10.1 Reaktivita   

  Přípravek je za normálních podmínek stabilní.  

 10.2 Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek. Nehořlavý a nekorozivní.   

 10.3 Možnost nebezpečných reakcí  
  -  

 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit  
  Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází. 

Nedochází k nebezpečné polymerizaci. 
 

 

 10.5 Neslučitelné materiály  -  
 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu  
  Při hoření či tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických a dráždivých par.  
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 ODDIL 11. Toxikologické informace 
 
 11.1 Informace o toxikologických účincích 
 Směs Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 
 Akutní orální toxicita: LD50  > 2000 mg/kg tělesné váhy 
 Akutní dermální toxicita: LD50  > 2000 mg/kg tělesné váhy 
 Kožní dráždivost: žádný 
 Oční dráždivost: žádný 
 Senzibilizace kůže: Sensibilizující 
   
 Účinná složka - Fluazinam 
 Akutní orální toxicita: LD50  > 4100 mg/kg tělesné váhy 
 Akutní dermální toxicita: LD50  > 2000 mg/kg tělesné váhy 
 Kožní dráždivost: LC50 1.1 mg/l 
   
 Ostatní složky - Cymoxanil 
  Zdraví škodlivý při požití. 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle 
matky  
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici 

 
 

ODDIL 12. Ekologické informace 
 
 12.1 Toxicita Účinná látka: 

Směs: 

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

  Akutní (krátkodobá) toxicita: 

Ryba (96 hod) 
Korýš (48 hod) 
Řasy/vodní rostliny (72 hod) 

 
LC50 = 0.18 mg/l 
EC50 =0.23 mg/l 
EbC50 = 1,64mg/l 
ErC50 >4.6 mg/l 

 

   
 12.2 Perzistence a rozložitelnost  
  Fluazinam není perzistentní v půdě. Fluazinam není perzistentní ve vodě. 

Fluazinam: DT50=16.4 d 
 

 12.3 Bioakumulační potenciál Dochází k bioakumulaci fluazinamu 
Fluazinam: BCF=1090 

 

 12.4 Mobilita v půdě Údaje nejsou k dispozici.  
 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB  
  Údaje nejsou k dispozici.  
 12.6 Jiné nepříznivé účinky Údaje nejsou k dispozici.  

 

ODDIL 13. Pokyny pro odstraňování 
 

 13.1 Metody nakládání s odpady   
  Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů jako 
nebezpečný odpad.  
Nevypouštějte do kanalizace a vodních toků.   
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 Kontaminované obaly Postupujte podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech), v platném znění a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.  
Prázdné obaly od pomocného prostředku důkladně vypláchněte vodou, která se 
následně použije ke přípravě postřikové kapaliny. Následně prázdny obal předejte 
do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým 
spalováním s teplotou 1200-1400 °C a čištěním plynných zplodin.  
Stejným způsobem je nutno zneškodnit nepoužité zbytky pomocného prostředku. 
Katalogové číslo druhu odpadu včetně označení nebezpečnosti odpadu: 02 01 08 
N; název druhu odpadu: agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky. 

 

 

ODDIL 14. Informace pro přepravu 
 

 Pozemní přeprava (RID/ADR)   
 Náležitý název pro zásilku Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (fluazinam, cymoxanil) 

[Nebezpečná látka pro životní prostředí, pevné skupenství, jinak nespecifikovaná 
(folpet, Cymoxanil)] 

 

 Číslo OSN 3077  
 Identifikační číslo nebezpečnosti 90  
 Označení 9  
 Třída 9  
 Klasifikační kód M7  
 Obalová skupina III  
 Námořní přeprava (IMO/IMDG)   
 Náležitý název pro zásilku Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (fluazinam, cymoxanil) 

[Nebezpečná látka pro životní prostředí, pevné skupenství, jinak nespecifikovaná 
(folpet, Cymoxanil)] 

 

 Číslo OSN 3077  
 Identifikační číslo nebezpečnosti 90  
 Obalová skupina III  
 Látka znečišťující moře Ano  
 Letecká přeprava (ICAO/IATA)   
 Náležitý název pro zásilku Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (fluazinam, cymoxanil) 

[Nebezpečná látka pro životní prostředí, pevné skupenství, jinak nespecifikovaná 
(folpet, Cymoxanil)] 

 

 Číslo OSN 3077  
 Třída 9  
 Obalová skupina III  

 

ODDIL 15. Informace o předpisech 
 

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

 

  - nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek… v platném znění (= nařízení REACH) 
- nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, o 
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006, v platném znění (= nařízení CLP) 
- nařízení (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění 
- nařízení (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud 
jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění 
 
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických 
látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických 
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směsí 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění 
- vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin v platném znění 
- vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, 
v platném znění 
 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění 
- vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
v platném znění 
- vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů)l v platném znění 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 
- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění 
- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o 
obalech), v platném znění 
- zákon č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
v platném znění 
 
- vyhláška MZV č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí (ADR), v platném znění 
- vyhláška MZV č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 
(COTIF), v platném znění 
- zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění 
- zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, v platném znění 
 

 15.2. Posouzení chemické 
bezpečnosti 

 
Údaje nejsou k dispozici. 

 

 

ODDIL 16. Další informace (*) 
 
 R-věty 

 
R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 
R22 Zdraví škodlivý při požití. 
R38 Dráždí kůži. 
R41 Nebezpečí vážného poškození očí. 
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 
expozici požíváním. 
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí. 
R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 
R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 
 

 

 H-věty H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
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H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození 
plodu v těle matky. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici . 
 

 Třídy Aquatic Acute 1: Akutní nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 1 
Aquatic Chronic 1: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 1 
Acute Tox 4: Akutní toxicita, kategorie 4 
Skin Irrit. 2: Podráždění kůže, kategorie 2 
Skin Sens.1: Senzibilita kůže, kategorie 1 
Eye Dam 1: Poškození očí, kategorie 1 
Repr 2: Reprodukční toxicita, kategorie 2 
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 
 

 

 Zdroje použitých údajů Dossier ISK 
Bezpečnostní listy jednotlivých složek 
Databáze ECHA 
 

 

 Další informace  Tento bezpečnostní list byl aktualizován (viz datum v záhlaví). 
Podnadpisy a texty, které byly od vydání předchozí verze změněny, jsou označeny 
hvězdičkou (*). 

 

 

 
Tento bezpečnostní list slouží jako doplnění technických listů, ale nenahrazuje je. Zde uvedené údaje vycházejí z aktuálně 
dostupných znalostí o produktu v době vydání. Jsou zpracovány v dobré víře. Upozorňujeme uživatele na možná rizika vyplývajíc í 
z používání produktu k jiným než stanoveným účelům. Uživatel je povinen seznámit se s veškerými předpisy týkajícími se dané 
činnosti a aplikovat je. Je odpovědností uživatele přijmout veškerá opatření související s manipulací s produktem. Účelem povinných 
nařízení uvedených v tomto listu je pomoci uživateli splnit povinnosti týkající se používání nebezpečných látek. Tento seznam nelze 
považovat za úplný. Zároveň nezbavuje uživatele povinnosti zkontrolovat, zda kromě uvedených předpisů neexistují další právní  
povinnosti vztahující se na použití a skladování produktu, za které nese výhradní odpovědnost.  
 
Tento bezpečnostní list je ve shodě s nařízením Rady č. 1907/2006 (REACH) ve znění 453/2010, směrnicí 67/548/EHS, 
1999/45/ES (DSD/DPD) a nařízením Rady č. 1272/2008 (CLP) a nařízením Rady č. 1107/2009 (PPP).

 
Konec dokumentu 


