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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 

Forma výrobku : Látka 

Název látky : N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 

Indexové číslo : 616-018-00-2 

Číslo ES : 205-149-7 

Číslo CAS : 134-62-3 

Vzorec : C12H17NO 

Synonyma : DETA 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 

Použití látky nebo směsi : Formulace do směsi 

Prostředky k hubení škůdců - odpuzovače hmyzu 

Funkce nebo kategorie použití : PT19 – Biocidní přípravky používané k regulaci škodlivých organismů (bezobratlých, jako 

jsou blechy, obratlovců, jako jsou ptáci, ryby, hlodavci) odpuzováním či vábením. 

1.2.2. Nedoporučené použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo pro naléhavé situace : Vertellus: +1-336-292-1781 

CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 

CHEMTREC (International):+1-703-527-3887 

US National Poison Help: +1-800-222-1222 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Akutní toxicita (orální), kategorie 4 H302   

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315   

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319   

Úplné znění vět H a EUH: 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) : 

 

     

  GHS07      

Signální slovo (CLP) : Varování 

Vertellus LLC 

201 North Illinois Street, Suite 1800 

Indianapolis, Indiana 46204, USA 

T: +1-317-247-8141 

SDS@Vertellus.com 
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Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H302 - Zdraví škodlivý při požití. 

H315 - Dráždí kůži. 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. 

P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. 

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře. 

P330 - Vypláchněte ústa. 

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

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. 

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo nebezpečného nebo speciálního odpadu, v 

souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

2.3. Další nebezpečnost 

Výrobek nesplòuje kritéria klasifikace PBT a vPvB 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

Název Identifikátor výrobku %  Klasifikace podle nařízení (ES) 

č.1272/2008 (CLP) 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) Číslo CAS: 134-62-3 

Číslo ES: 205-149-7 

Indexové číslo: 616-018-00-2 

97 – 100 Acute Tox. 4 (Orální), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16 

3.2. Směsi 

Nevztahuje se 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc – všeobecné : Osoba poskytující první pomoc: Dbejte na vlastní ochranu!. Zamezte vdechování výpary. 

Používejte rukavice. 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při 

dýchacích potížích: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Ihned omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při kontaktu s okem : Začněte ihned několik minut vyplachovat vodou. Oční víčka držte otevřená. Okamžitě 

vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při požití : Vyplachujte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/účinky : Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. 

Chronické příznaky : S touto látkou nejsou pravděpodobně spojena žádná chronická zdravotní rizika. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Aplikujte symptomatickou léčbu. 
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha. Pěna. Oxid uhličitý (CO2). Suchá chemická látka. 

Nevhodná hasiva : Nepoužívejte vodní trysku, protože může požár rozšířit. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí požáru : Nehořlavý. 

Nebezpečí výbuchu : Výrobek není výbušný. 

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 

produkty 

: Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. Oxidy dusíku. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Opatření pro hašení požáru : Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření. Zamezte styku s kůží a očima. 

Ochrana při hašení požáru : Používejte doporučené osobní ochranné pomůcky. Ochrana celého těla. Nezávislý izolační 

dýchací přístroj. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Obecná opatření : Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte. Kontaminovaný prostor označte a zabraňte 

přístupu nepovolaných osob. 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Plány pro případ nouze : Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zamezte vdechování par. Evakuujte 

nepotřebné pracovníky. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Plány pro případ nouze : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte úniku výrobku do životního prostředí. Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro uchovávání : Rozlitou látku zachycujte pomocí hrází nebo absorbentů a zabraňte jejímu dalšímu šíření a 

vylití do odpadních vod nebo vodních toků. 

Způsoby čištění : Rozlitý materiál zachyťte pískem nebo hlínou. Naberte na lopatku a vyhoďte do vhodné 

uzavřené nádoby. Zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody. 

Další informace : Všechen odpad seberte do vhodných označených nádob a zlikvidujte podle místních 

předpisů. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“. Pokyny k likvidaci po vyčištění viz bod 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Používejte osobní ochranné pomůcky. Vyvarujte se přímému kontaktu s výrobkem. 

Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy 

umyjte ruce. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladovací podmínky : Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte na dobře větraném 

místě. 

Nekompatibilní látky : Silné kyseliny. Silné zásady. Silné oxidující látky. 
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7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 

Prostředky k hubení škůdců - odpuzovače hmyzu. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.4. DNEL a PNEC 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.5. Riziková pásma (Control banding) 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1. Vhodné technické kontroly 

Vhodné technické kontroly: 

Zajistěte místní odsávání nebo celkové větrání místnosti. V bezprostřední blízkosti místa možné expozice musejí být nouzové oční sprchy a 

bezpečnostní sprchy. 

8.2.2. Osobních ochranných prostředků 

8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje 

Ochrana očí: 

Protichemické brýle nebo obličejový štít. Používejte ochranu očí podle EN 166. 

8.2.2.2. Ochrana kůže 

Ochrana kůže a těla: 

Ochranný oděv s dlouhými rukávy. Bezpečnostní obuv odolná proti chemikáliím 

 

Ochrana rukou: 

Rukavice odolné proti chemikáliím (dle evropské normy EN 374 nebo ekvivalentní). Neoprenové ochranné rukavice. nitrilkaučukové rukavice. 

Ochranné rukavice z PVC 

8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích 

Ochrana cest dýchacích: 

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

8.2.2.4. Tepelné nebezpečí 

Ochrana proti nebezpečí popálení: 

Nepoužije se. 

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalina 

Barva : Bezbarvý. 

Vzhled : čirý mastná kapalina. 
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Zápach : mírný. 

Práh zápachu : Není k dispozici 

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nepoužito. 

Teplota tuhnutí : < -20 °C 

Bod varu : 284 °C (101.3 kPa) 

Hořlavost : Nepoužije se 

Výbušnost : Výrobek není výbušný. 

Oxidační vlastnosti : Žádná. 

Omezené množství : Nepoužije se 

Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL) : Nepoužije se 

Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL) : Nepoužije se 

Bod vzplanutí : 155 °C (uzavřený kalíšek) 

Teplota samovznícení : > 200 °C 

Teplota rozkladu : Není k dispozici 

pH : Není k dispozici 

Viskozita, kinematická : 21,904 mm²/s (20°C) 

Viskozita, dynamická : 21,86 mPa·s (20°C) 

Rozpustnost : Rozpustný v etanolu. Rozpustný v metanolu. Rozpustný v hexanu. Rozpustný v acetonitrilu. 

Rozpustný v toluenu. 

Voda: 11,2 g/l (25°C) 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Není k dispozici 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : 2,4 (22°C) 

Tlak páry : < 0,133 kPa (32.4°C) 

Tlak páry při 50 °C : Není k dispozici 

Hustota : 0,992 – 0,999 g/ml 

Relativní hustota : Není k dispozici 

Relativní hustota par při 20 °C : 6,7 

Velikost částic : Nevztahuje se 

Rozložení velikosti částic : Nevztahuje se 

Tvar částic : Nevztahuje se 

Poměr stran částic : Nevztahuje se 

Agregační stav částic : Nevztahuje se 

Aglomerační stav částic : Nevztahuje se 

Specifická povrchová plocha částice : Nevztahuje se 

Prašnost částic : Nevztahuje se 

9.2. Další informace 

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti 

Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1) : < 1 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 

10.2. Chemická stabilita 

Je-li s výrobkem nakládáno a je-li skladován v běžných podmínkách, je stabilní. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Stabilní za běžných podmínek používání. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Přehřívání. Otevřený oheň. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Silné kyseliny. Silné zásady. Silné oxidující látky. 



N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 
Bezpečnostní List  
podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878 
 

 

   

09.09.2021 (Datum revize) CZ - cs 6/9 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. Oxidy dusíku. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní toxicita (orální) : Zdraví škodlivý při požití. 

Akutní toxicita (pokožka) : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Akutní toxicita (vdechnutí) : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3)  

LD50, orálně, potkan 1892 mg/kg 

LD50, dermálně, potkan > 5000 mg/kg 

LC50 Inhalačně - Potkan > 2,02 mg/l/4h 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži : Dráždí kůži. 
 

Vážné poškození očí/podráždění očí : Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 

Karcinogenita : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 

Toxicita pro reprodukci : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice 

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 

expozice 

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3)  

Viskozita, kinematická 21,904 mm²/s (20°C) 

11.2. Informace o další nebezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 

(akutní) 

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 

(chronickou) 

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Není snadno rozložitelné 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

LC50 - Ryby [1] 97 mg/l (96 hodin) 

EC50 - Korýši [1] 75 mg/l (48 hodin) 

EC50 - Ostatní vodní organismy [1] > 1000 mg/l mikroorganismy (3 hodin) 

ErC50 řasy 41 mg/l (72 hodin) 

NOEC chronická, řasy 7,6 mg/l (72 hodin) 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný. 
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12.3. Bioakumulační potenciál 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

BCF - Ostatní vodní organismy [1] 22 (odhadovaná hodnota) 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 2,4 (22°C) 

Bioakumulační potenciál Bioakumulace se neočekává. 

12.4. Mobilita v půdě 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Normalizovaný koeficient adsorpce organického 

uhlíku (Log Koc) 

43,3 

Ekologie - půda Očekává se, že bude v půdě vysoce mobilní. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Výrobek nesplòuje kritéria klasifikace PBT a vPvB 

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.7. Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Metody nakládání s odpady : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. 

Doporučení pro likvidaci odpadních vod : Nevypouštějte odpad do kanalizace. 

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v 

souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN číslo nebo ID číslo 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován 

14.4. Obalová skupina 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

Nejsou dostupné žádné doplňující informace 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Pozemní přeprava 

Není regulován 

 

Doprava po moři 

Není regulován 

 

Letecká přeprava 

Není regulován 

 

Vnitrozemská lodní doprava 

Není regulován 

 

Železniční přeprava 

Není regulován 

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 

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 

Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) není na kandidátském seznamu REACH 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu 

nebezpečných chemických látek. 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních 

organických znečišťujících látkách 

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění na trh 

a používání prekurzorů výbušnin. 

15.1.2. Národní předpisy 

Uvedena v seznamu podle zákona TSCA (zákon o kontrole toxických látek) ve Spojených státech amerických 

Uvedena v kanadském seznamu DSL (seznam domácích látek) 

Uvedena v seznamu EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek) 

Uvedeno v australském systému zavádění průmyslových chemikálií (AICIS Inventory) 

Uvedena v seznamu PICCS (Filipínský seznam chemikálií a chemických látek) 

Uvedena v japonském seznamu ENCS (existující a nové chemické látky) 

Uvedeno na seznamu KECL/KECI (korejský seznam existujících chemických látek) 

Uvedena v seznamu IECSC (seznam existujících chemických látek vyráběných v Číně nebo dovážených do Číny) 

Uvedena v seznamu NZIoC (Novozélandský seznam chemických látek) 

Uvedena v japonském zákoně ISHL (zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu) 

Uvedeno v INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

Uvedeno na seznamu TCSI (Tchajwanský seznam chemických látek) 

Uvedeno v seznamu NCI (Vietnam - Národní seznam chemických látek) 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nepoužije se 

Výjimka z nařízení REACH 
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ODDÍL 16: Další informace 

Označení změn: 

Od poslední verze byly změněny všechny kapitoly (nový softwarem). 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace. Oddíl 2. Zatřídění. 

 

Zkratky a akronymy: 

ADN Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po vnitrozemských vodních cestách 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží 

BCF Biokoncentrační faktor 

Číslo CAS Číslo CAS - Číslo služby chemických abstrakt 

CLP Nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008 

EC50 Střední efektivní koncentrace 

Číslo ES Číslo Evropského společenství 

EN Evropská norma 

IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí 

IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

LC50 Letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace 

LD50 Letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka) 

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 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

BL Bezpečnostní List 

vPvB Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních 

WGK Riziko ohrožení vod 

 

Zdroje dat : Vertellus. ECHA (Evropská agentura pro chemické látky). 

Další informace : ™ Ochranné známky vlastněny nebo licencovány ke skupině Vertellus společností, 

registrované ve Spojených státech nebo kdekoli jinde. 

 

Úplné znění vět H a EUH: 

Acute Tox. 4 (Orální) Akutní toxicita (orální), kategorie 4 

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H315 Dráždí kůži. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

Bezpečnostní list (BL), EU 

Důležitá Poznámka: Upozorňujeme, že informace obsažené v tomto dokumentu je zařízeno bez záruky jakéhokoli druhu. Uživatelé měli zvážit tyto 

údaje pouze jako doplněk k jiné informace shromážděné jimi a musí učinit nezávislé stanovení vhodnosti a úplnosti informací ze všech zdrojů k 

zajištění správného používání a likvidace těchto materiálů a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a zákazníků. Příjemci se doporučuje 

potvrdit předem potřeba informace jsou aktuální, použitelné a vhodné k jejich situaci. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez 

předchozího upozornění. TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST NAHRAZUJE VŠECHNA PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ. 


