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1 Název látky, popř. směsi a podniku 

Obchodní jméno 

Chladicí kapalina KF 23E 

Použití látky / přípravku 

Prostředek pro mrazuvzdornou ochranu příslušných svařovacích systémů EWM 

Výrobce / dodavatel 

EWM AG 

ulice 

Dr. Günter Henle Str. 8 

nár. zn./PSČ/místo 

D – 56271 Mündersbach 

Kontakt pro technické informace 

Aplikační technika (tel. +49 (0) 2680/ 181-318 

Telefon / Telefax / Elektronická pošta 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / elektronická pošta: qm@ewm.de 

Informace v nouzových situacích 

+42 (02) 249 192 93 

Poison Information Centre Clinic for Occupational Diseases Bojisti 1 1280 Prag 
 

 
 

2 Možná nebezpečí 

Zařazení směsi KF 23E podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Nebezpečné látky: Etanol (etylalkohol) (index č.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signální slovo: Pozor 

Výstražný symbol GHS02 

 

Hořlavá kapalina, kategorie 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Hořlavá kapalina a páry 

Zařazení směsi KF 23E podle směrnice 67/548/EHS Rady Evropy: 

Symbol nebezpečí: Neuvádí se 

Nebezpečné látky: Etanol (Etylalkohol) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Zařazení látky nebo směsi 
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2.2 Prvky označení 

Zařazení obalu KF 23E podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Nebezpečné látky: Ethanol (Ethyl Alcohol) (index č.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signální slovo: Pozor 

Výstražný symbol GHS02 

 

Standardní věty o nebezpečí 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

Pokyny pro bezpečnou manipulaci: 

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. Zákaz kouření. 

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený 

P243 proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

P280 používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. 

Pokyny pro bezpečnou manipulaci - reakce: 

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

Pokyny pro bezpečnou manipulaci - skladování: 

P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 
 

2.3 Jiná nebezpečí 

Škodlivé účinky na zdraví: 

Lokální podráždění pokožky a sliznic. Vysušuje pokožku, může dojít k popraskání pokožky, která se 

potom stává vstupní branou infekcím. Při potřísnění očí nelze vyloučit poškození. Výpary mají narkotické 

účinky v závislosti na koncentraci a době vystavení účinkům. Známkou otravy je pocit malátnosti 

doprovázený bolestmi hlavy, pocitem horkosti, tlakem v očích (i v oblasti žaludku), vzniká unavenost, 

ospalost. 
 

Nebezpečné účinky na životní prostředí: 

V případě úniku do volného prostoru dochází k rychlému odpařování (především za vyšších teplot). 

Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se v terénu rozšířit do velkých vzdáleností od místa úniku. Se 

vzduchem tvoří výbušnou směs. Kapalina má schopnost neomezeného smíchání s vodou. Při vylití 

větších množství do vody se může nad vodní hladinou vytvořit výbušná směs alkoholu a vzduchu. 
 

Nejzávažnější negativní účinky s ohledem na fyzikálně - chemické vlastnosti: 

Směs je zařazena a označena jako hořlavá. V kontaktu se vzduchem může vzniknout hořlavá/výbušná 

směs. Výpary jsou těžší než vzduch, hromadí se těsně u země. Mohou se rozšířit ke zdrojům vznícení a 

explodovat. 
 

 
 

3 Složení / údaje ke složkám 

Chemická charakteristika 

Etanol denaturuje ve vodnatém roztoku 
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Nebezpečné obsažené látky 

ETANOL; EU č.: 200-578-6; CAS č.: 64-17-5, číslo indexu 603-002-00-5 

Podíl: < 24 %, synonyma: Etylalkohol, etanol 

2-Methyl-1-propanol; č. ES: 201-148-0; CAS č.: 78-83-1, číslo indexu 603-108-00-1 

Podíl: cca 0,45 %, synonyma: Izobutanol, 2-methylpropan-1-ol, izo-butanol, izobutylalkohol 

VODA; EU č. 231-791-2; CAS č. 7732-18-5 

Podíl: cca 76 % 

Zařazení: odpadá 
 

Zařazení čistého etanolu podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Signální slovo: Nebezpečí 

Výstražný symbol GHS02 

 

Hořlavá kapalina, kategorie 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Hořlavá kapalina a páry 

Zařazení izobutanolu podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Signální slovo: Nebezpečí 

Výstražný symbol GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Hořlavá kapalina, kategorie 3 (Flam. Liq 3) 

Vážné poškození zraku, kategorie 1 (Eye Dam. 1) 

Podráždění pokožky, kategorie 2 (Skin Irrit. 2) 

Specifická toxicita pro zasažené orgány (jednorázová 

expozice), kategorie 3 (STOT SE 3) 

H226 Hořlavá kapalina a páry 

H318 Způsobuje závažné poškození očí 

H315 Způsobuje podráždění pokožky 

H335+H336 Může podráždit dýchací cesty. 

Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
 

Směs obsahuje další látky v koncentraci, která nemá vliv na celkové zařazení směsi. 
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4 Opatření pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci: 

Všeobecná upozornění: 

Produktem znečištěné oděvy neprodleně odstranit. 

Po vdechnutí 

Přívod čerstvého vzduchu 

V případě trvalých potíží povolat lékaře. 

Při ztrátě vědomí uložení a přeprava ve stabilní poloze na boku. 

Po styku s pokožkou 

okamžitě umýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 

V případě trvajícího podráždění vyhledat lékaře. 

Po styku s očima 

Oplachovat oči s otevřeným očním víčkem několik minut pod tekoucí vodou. 

V případě trvajících potíží povolat lékaře. 

Po spolknutí 

Vypláchnout ústa a pít dostatečné množství vody. 

V případě trvajících potíží povolat lékaře. 

Upozornění pro lékaře 

Mohou se vyskytnout následující symptomy: 

Bolesti hlavy, malátnost, závrať, bezvědomí, nevolnost 
 

 
 

5 Opatření protipožární ochrany 

Požární třída B: kapalné nebo zkapalňující látky, vhodné hasicí prostředky 

CO2, hasicí prášek nebo rozprašovaný proud vody. 

V případě velkých požárů hasit rozprašovaným proudem vody nebo proti alkoholu odolnou pěnou. 

Mimořádné ohrožení látkou, jejími zplodinami spalování nebo vznikajícími plyny 

V případě ohřátí nebo při požáru může dojít k vývoji jedovatých plynů. (např. kysličník uhelnatý) 

Zvláštní ochranná výstroj: 

Používejte ochranný dýchací přístroj s filtrací okolního vzduchu. Nosit ochrannou kombinézu. 
 

 
 

6 Opatření při neúmyslném uvolnění 

Osobní ochranná opatření 

Použít dýchacího přístroje, nosit ochrannou výstroj. Zabránit přístupu nechráněných osob. 

Opatření pro ochranu životního prostředí  

Zabraňte vniknutí do kanalizace a do půdy. V případě úniku většího množství do vodních toků nebo kana-

lizace okamžitě uvědomte příslušné úřady. 

Postup při čištění/odklízení 

Odsávat pojivy absorbujícími kapaliny (písek, křemelina, pojivo kyseliny, univerzální pojivo, piliny). 

Kontaminovaný materiál zneškodnit jako odpad v souladu s bodem 13. Zajistit dostatečné větrání. 
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7 Manipulace a skladování 

Pokyny pro bezpečnou manipulaci 

Udržovat nádoby těsně uzavřené. 

Zajistit dobré větrání / odsávání na pracovišti. Zabránit vzniku aerosolu. 

Pokyny k protipožární ochraně a ochraně proti výbuchu 

Chraňte před otevřeným ohněm - nekuřte. 

Provést opatření proti elektrostatickému náboji. 

Informace k podmínkám skladování 

Teplota skladování: Pokojová teplota, neskladujte za teplot vyšších než 25 °C. 

Chránit proti horku a přímému slunečnímu záření. 

Požadavky na prostory pro skladování a nádoby 

Udržovat neustále v nádobách odpovídajících originálním nádobám. Skladovat v chladnu. 

Upozornění pro společné skladování 

Neskladovat společně s kyselinami. Udržovat odděleně od oxidačních prostředků. 

Třída skladování VCI: 3 

Stanovené použití 

Mrazuvzdorný prostředek k průmyslovému použití 
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8 Omezování a kontrola expozice/osobní ochranné pomůcky 

Mezní hodnoty pro pracoviště (AGW) v Německu 

Další pokyny k uspořádání technických zařízení: 

Pracujte pokud možno v uzavřeném systému s odsáváním. Při otevřené manipulaci s větším množstvím 

nebo při tvorbě aerosolů pracujte pouze s místním odsáváním a příp. v dýchací masce. 

ETANOL; EU č.: 200-578-6; CAS č.: 64-17-5 

Specifikace: TRGS 900 – mezní hodnoty pro pracoviště (D) (vydání ze dne 2. 7. 2013) 

Hodnota: 500 miliontin / 1000 mg/m3 

Špičková hodnota: 2 – max. 2násobné překročení mezní hodnoty na pracovišti - překročení 4krát za 

směnu na 1 hod. 

Škodlivost pro plody: Y látky, u nichž není nutné mít obavy ohledně rizika poškození plodů 

pokud je dodržena AGW a biologická mezní hodnota (BGM). 

2-Methyl-1-propanol (ISOBUTANOL); č. ES: 201-148-0; CAS č.: 78-83-1 

Specifikace: TRGS 900 – mezní hodnoty pro pracoviště (D) (vydání ze dne 2. 7. 2013) 

Hodnota: 100 ml /  310 mg/m3 

Špičková hodnota: 1– max. 1násobné překročení mezní hodnoty na pracovišti, doba 15 min., 4krát za 

směnu,  

časový interval 1 hod. 

Škodlivost pro plody: C látky, u nichž není nutné mít obavy ohledně rizika poškození plodů 

pokud je dodržena AGW a biologická mezní hodnota (BGM). 

Osobní ochranné pomůcky  

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:  

Znečištěný oblek okamžitě svléknout. Před přestávkami a na konci práce umýt ruce. 

Nevdechovat plyny a výpary/aerosoly. Vyvarovat se styku s očima a pokožkou. 

Při práci nejíst a nepít. 

Ochrana dýchacích cest: 

V případě nedostatečného větrání, chránit dýchací cesty. Filtr A 

Ochrana rukou: 

Používejte rukavice podle DIN EN 374 (konzultujte s výrobcem rukavic). Pokud není použití rukavic z be-

zpečnostních důvodů možné (např. práce na rotujících strojích): používejte ochranný krém na ruce. Typ 

ochranného krému na ruce konzultujte se závodním lékařem. 

Pozn.: Oproti oznámení 220 a REACH-V není údaj o materiálu rukavic dostačující. Doba propustnosti 

nezávisí jen na materiálu rukavic, ale také na metodě výroby. Z tohoto důvodu je důležitá konzultace 

s výrobcem rukavic. 

Nejlépe vhodné jsou rukavice z polychloroprenu - CR (0,5 mm), nitrilkaučuku / nitrillatexu - NBR (0,35 

mm), butylkaučuku - butyl (0,5 mm) nebo fluorkaučuku - FKM (0,4 mm). Z důvodu degradace, silné 

nasákavosti nebo rychlého průsaku nejsou vhodné následující materiály: Přírodní kaučuk / přírodní latex - 

NR, polyvinylchlorid – PVC 

Ochrana zraku: 

Používat těsně přiléhající ochranné brýle podle EN 166:2001 

Osobní ochrana: 

Ochranný oblek odolný proti rozpouštědlům 
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9 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Vzhled 

Skupenství: kapalný 

Barva:  Bezbarvý 

Zápach:  po alkoholu 

Bezpečnostně relevantní údaje 

Nebezpečí výbuchu: 

Výrobek není zdrojem nebezpečí výbuchu, avšak je možný vznik explozivních výparů/směsí se 

vzduchem. 

Dolní mez výbušnosti: 3,9 % objemu (etanol) 

Horní mez výbušnosti: 20,5 % objemu (etanol) 

Tlak par: neurčen 

Hustota: (20 °C) 0,960 g/ cm³ 

Rozpustnost ve vodě: naprosto mísitelný 

Hodnota pH: neurčena 

Bod varu: cca 85 °C (1013 mbar) 

Bod vzplanutí: asi 39 °C  

Teplota vznícení: cca 570 °C 

 

Jiné údaje 

Vodivost < 25 S 

Tavný bod / rozsah tavného bodu cca -10 °C 

 

Jiné fyzikálně chemické údaje nebyly zjištěny. 
 

 
 

10 Stálost a reaktivita 

Podmínky, kterých je nutné se vyvarovat 

Styk s otevřeným plamenem, styk s horkými povrchy, výskyt koncentrace ve výbušném rozmezí 

Látky kterým je nutné se vyhnout 

Hliník, chloridy kyselin, silné oxidační a redukční prostředky, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, per-

oxidy. 

Nebezpečné produkty rozkladu 

Kysličník uhelnatý a kysličník uhličitý při tepleném rozkladu 

Nerozkládá se při účelovém použití. 
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11 Toxikologické údaje 

Údaje o výrobku: 

Toxikologické zkušenosti u člověka: viz kapitola 2.3 

Akutní toxicita: Pro výrobek nebyly zjištěny žádné údaje z pokusů na zvířatech. Výsledky na základě 

údajů z pokusů obsažených látek na zvířatech:  

LD50 (krysa, perorálně): > 20 g/kg 

Podle zkušeností výrobce nelze očekávat rizika nad rámec označení 

Údaje o obsažených látkách 

Čistý etanol: 

Hlavní způsoby intoxikace: Při expozici v profesionálním prostředí především dýchacími cestami, ale také 

mírně pokožkou. V trávicím traktu je etanol prakticky 100% vstřebán. 

 

Látková výměna a vylučování: 

Vstřebaný etanol se v organismu rozdělí převážně do vodních kompartmentů. Pronikne hematoence-

falickou bariérou a placentou. Více než 90 % vstřebené dávky je metabolizováno v játrech, zbytek je beze 

změny vyloučen ledvinami nebo je vydýchán. 

 

Akutní toxicita:  

Toxické účinky: viz kap. 2.3 

Údaje z pokusů na zvířatech při jednorázové expozici: 

LD50 (krysa, perorálně) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (krysa, inhalací): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Karcinogenní účinky: 

Dlouhodobé požívání velkého množství etanolu formou alkoholických nápojů může u člověka vyvolat 

nádory v oblasti úst a hrdla, hrtanu, jícnu, jater a pravděpodobně i prsu a střeva. V profesionální oblasti je 

riziko vzniku rakoviny považováno za zanedbatelné. 

b) Mutagenita: 

Při pokusech na zvířatech byl mutagenní účinek etanolu jednoznačně prokázán, přičemž dávkování ale 

bylo výrazně v toxickém rozsahu. V profesionální oblasti je potenciál vzniku dědičných změn považován 

za zanedbatelný. 

c) Toxicita pro reprodukční orgány: 

Při dodržení hodnoty MAK / BAT není nutná obava ve smyslu rizika poškození plodu. Účinky spojené 

s poškozením plodu (alkoholická embryopatie) po perorálním požití vysokých dávek byly jednoznačně 

prokázány. Koncentrace etanolu v krvi matky, při které dochází k tomuto účinku, je ovšem tak vysoká, že 

při expozici následkem inhalace v profesionálním prostředí nelze dosáhnout relevantního rozsahu kon-

centrace. 

d) Senzibilizace: 

Nebyly zjištěny žádné známky senzibilizace. 

e) Karcinogenní účinky: 

Nebyly zjištěny žádné známky karcinogenních účinků. 

f) Mutagenita: 

Nejsou dostupné žádné dostatečné údaje (mikrobiologické testy měly negativní nebo sporné výsledky). 

g) Toxicita pro reprodukční orgány: 

Při dodržení hodnoty MAK / BAT není nutná obava ve smyslu rizika poškození plodu. 

Další údaje: Žádné 
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12 Údaje o ekotoxicitě 

Výrobek představuje mírné ohrožení vody (klasifikace ohrožení vody 1). 

Pro výrobek nejsou dostupné žádné další informace. 

Pro čisté obsažené látky jsou dostupné následující údaje: 

Čistý etanol: 

Ekotoxické účinky: Biologicky snadno odbouratelný. Nelze očekávat bioakumulaci. Rychlý abiotický ro-

zklad na vzduchu. Ve vysokých koncentracích škodlivé účinky na vodní organismy (jako u lidí). Při 

správné manipulaci nelze očekávat žádné škody v čističkách. Viz též kap. 2.3 

Ekotoxické údaje: 

Toxicita pro vodní organismy:   

Ryby:  42 - 14 200 mg/ l / 96 h; průměrná hodnota:  11000 mg/ l / 96 h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Korýši: LC50: 1030 - 1190 mg/ l / 48 h; průměrná hodnota: 1110 mg / l / 48 h [GESTIS] 

Toxicita pro dafnie:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Toxicita pro bakterie: Pseudomonas putida: EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Toxicita pro řasy:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Protozoon:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Další údaje (všechny [Merck]): 

BSB5:   0,93 - 1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biologická odbouratelnost: 94 %: snadná biologická odbouratelnost (směrnice OECD 301E) 

Rozdělení log P(o/w):  - 0,32 (nelze očekávat bioakumulaci) 

Třída ohrožení vody:   1 (mírné ohrožení vody) správní předpis o látkách ohrožujících 

čistotu vody příloha 1 č. 96 

Výsledek zjišťování PTB vlastností 

Není zařazeno jako PBT a vPvB. 

Jiné škodlivé účinky 

Nejsou dostupné žádné údaje 

Čistý 2-metyl-1-propanol: 

Ekotoxické účinky:  

Biologicky snadno odbouratelný. Nelze očekávat bioakumulaci.  Ve vysokých koncentracích škodlivé 

účinky na vodní organismy. Při správné manipulaci nelze očekávat žádné škody v čističkách. 

Ekotoxické údaje: 

Toxicita pro vodní organismy:   

Ryby:  1330 - 2030 mg/ l / 96 h; průměrná hodnota: 1510 mg/ l / 96 h [GESTIS] 

Pimephalis promelas: LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Korýši:  LC50: 3720 - 20 700 mg/ l / 48 h; průměrná hodnota: 9280 mg / l / 48 h [GESTIS] 

Toxicita pro dafnie: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48 h[Merck]  

Toxicita pro bakterie:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 min.  

(test Microtox) [Merck] 

Toxicita pro řasy:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48 h Merck] 

Protozoon:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 

Další údaje (všechny [Merck]): 

BSB:   64 % ThSB / 5d 

CSB:  100 % ThSB  
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ThSB:   2060 g/g 

Biologická odbouratelnost:  99 % / 14 d: snadná biolog. odbouratelnost (modifikovaný screeningový 

test OECD) 

Rozdělení log P(o/w):  0,79 (25 °C, experimentální) (nelze očekávat bioakumulaci) 

Třída ohrožení vody: 1 (mírné ohrožení vody) správní předpis o látkách ohrožujících čistotu vody příloha 

2 č. 131 
 

13 Pokyny k zneškodnění 

Výrobek: 

Odevzdejte k likvidaci při dodržení úředních předpisů. 

Doporučujeme konzultovat přesný kód odpadu se společností likvidující odpady. 

Kód odpadu podle nařízení k indexu odpadu (AVV) 

14 06 03* 

Název odpadu: jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

Odpady nasáklé výrobkem (např. savý materiál): kód odpadu: 15 02 03 

Název odpadu: Savý a filtrační materiál, vytírací utěrky a ochranné oděvy s výjimkou 

těch, které spadají pod 15 02 02* 

(kód a označení odpadu podle AVV) 

Vyčištěnék nebo zcela vyprázdněné odpady 

Nekontaminovaná a vyčištěná balení smí být odevzdána do recyklace. Doporučený čisticí prostředek: 
Voda. 

a) Plastové obaly: 

Kód odpadu: 15 01 02 Označení odpadu: Plastové obaly  

b) Kovové obaly:  

Kód odpadu: 15 01 04 

Označení odpadu: Obaly z kovu (kód odpadu a označení podle AVV) 
 

14 Údaje pro přepravu 

Pozemní přeprava ARD / RID 

Klasifikace 

Třída: odpadá Číslo nebezpečí: odpadá 

UN číslo: odpadá Klasifikační kód: odpadá 

Název zboží 

odpadá 

Iniciátor ohrožení 

odpadá 

Balení 

Obalová skupina: odpadá 

Vývěska ohrožení: odpadá 

Poznámka: 

Vodnaté roztoky etylalkoholu do 24 procent objemu alkoholu nepodléhají předpisům  
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Námořní přeprava IMDG / GGVSee  

Klasifikace 

IMDG kód: odpadá EmS: odpadá 

UN číslo: odpadá Marine Pollutant: odpadá 

Název zboží 

odpadá 

Iniciátor ohrožení 

odpadá 

Balení 

Obalová skupina: odpadá 

Vývěska ohrožení: odpadá 

Poznámka: 

Vodnaté roztoky etylalkoholu do 24 procent objemu alkoholu nepodléhají předpisům 
 

Letecká přeprava ICAO- TI a IATA- DGR 

Klasifikace 

Třída: odpadá 

UN číslo: odpadá 

Název zboží 

odpadá 

Iniciátor ohrožení 

odpadá 

Balení 

Obalová skupina: odpadá 

Vývěska ohrožení: odpadá 

Poznámka: 

Vodnaté roztoky etylalkoholu do 24 procent objemu alkoholu nepodléhají předpisům 
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15 Právní předpisy 

Právní předpisy platné pro látku nebo směs 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 

označování 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 

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parla-

mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

(REACH) 

Zákon č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů  vládního nařízení č. 

361/2007 Sb.  o stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. Zákon č. 356/2003 Sb.  o chemických 

látkách a přípravcích ve znění pozdějších zákonů. 

Posudek bezpečnosti 

Posudky bezpečnosti pro látky tohoto přípravku nebyly provedeny. 

Německé národní předpisy 

Třída ohrožení vody 

Třída (ohrožení vody): 1 lehce ohrožující vodu (vlastní zařazení) 

Technická instrukce vzduch (TI- vzduch) 

Bod 5.2.5:   Organické látky, s výjimkou prašných látek: 

Max. množstevní koncentrace: 50 mg/m3 nebo max. množstevní proud: 

0,50 kg/h (vypočteno z celkového obsahu uhlíku) 

Předpisy pro případ havárie (12. nařízení o ochraně proti imisím (BIMSchV)) 

Příloha I - č. 7b:   Mezní množství: Sazba 1: 5.000.000 kg;  

Sazba 2: 50 000 000 kg  

Nařízení o rozpouštědlech (31. nařízení o ochraně proti imisím (BIMSchV)) 

Podíl VOC <24,5 % 

Ostatní předpisy, omezení a nařízení o zákazech: 

Dodržujte omezení zaměstnávání podle zákona o zaměstnávání mladistvých (94/33/ES). 

Věstník BG-Chemie: BGI 621: Rozpouštědla 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (právo na ručení u starých zátěží) 

Podle našeho nejlepšího vědomí tímto prohlašujeme, že tento výrobek neobsahuje žádné chemické látky 

v takovém rozsahu, který by podle tohoto zákona podléhal ohlašovací povinnosti. 

US Toxic Substances Control Act (zákon o sledování toxických látek) 

Všechny součásti tohoto výrobku jsou buď uvedeny v TSCA Inventory (seznam nebezpečných látek) 

nebo jsou vyňaty z požadavků TSCA Inventory podle 40 CFR 720.30 nebo odpovídají PMN Polymer 

Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (evropský seznam 

obchodovaných chemických látek) 

Součásti tohoto výrobku jsou uvedeny v evropském seznamu obchodovaných chemických látek, popř. 

jsou vyňaty z požadavků tohoto seznamu. 
 

16 Ostatní údaje 

Seznam vět H (úplné znění), které jsou uvedeny v části 2 tohoto bezpečnostního listu 

Kompletní text vět H je uveden v částech 2 a 3. 

Oddělení vydávající datový list 

Odd. řízení jakosti (telefon +49 (0) 2680/1810 
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Údaje v tomto bezpečnostním datovém listu se vztahují pouze na uvedený výrobek a odpovídají našim 

současným znalostem a zkušenostem, ale nemusí být vyčerpávající. Nepředstavují žádnou záruku vlast-

ností popisovaného výrobku. V případě vzniku nepředpokládaných účinků nebo vlastností tohoto výrobku 

není bezpečnostní list náhradou konzultace s odborníky s příslušný vzděláním. Za manipulaci v souladu 

s existujícími zákony je odpovědný uživatel.  
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