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BEZPEČNOSTNÍ LIST
IDM 102

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, Příloha II, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku IDM 102

Číslo výrobku 2015764, 2015766

Poznámky k registraci REACH Tento materiál je směsí. Všechny komponenty jsou v souladu s nařízeními REACH nebo jsou
vyňaty.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určení použití Use as a fuel

Nedoporučená použití Používejte pouze pro určené aplikace.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel Haltermann Carless UK Ltd
Head Office - Grove House, Guildford Road, Leatherhead, Surrey KT22 9DF United Kingdom
+44(0)1372 360000
+44(0)1372 380400

Kontaktní osoba MSDSTeam@H-C-S-Group.com

Výrobce Haltermann Carless UK Ltd
Head Office - Grove House, Guildford Road, Leatherhead, Surrey KT22 9DF United Kingdom
+44(0)1372 360000
+44(0)1372 380400

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé
situace

24/7 Worldwide Emergency Telephone:  CHEMTREC on +1 703-741-5970 / +1-800-424-
9300.

Národní telefonní číslo pro
naléhavé situace

24/7 celosvětové nouzové telefonní číslo pro nehody s nebezpečnými materiály, únik, únik,
požár, vystavení nebo nehodu: CHEMTREC na +1 703-741-5970 / + 1-800-424-9300; místně:
+420-228880039

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace  (ES 1272/2008)
Fyzikální nebezpečnost Flam. Liq. 2 - H225

Nebezpečnost pro lidské
zdraví

Skin Irrit. 2 - H315 Repr. 2 - H361fd STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304

Nebezpečnost pro životní
prostředí

Aquatic Chronic 2 - H411

Lidské zdraví Dlouhodobý nebo opakovaný styk s kůží může způsobit podráždění, zarudnutí nebo
dermatitidu.
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Fyzikálně-chemické Páry jsou těžší než vzduch, mohou se šířit podél podlahy a hromadit se na dně nádob. Od
jisker, horkého povrchu, nebo žhavého popelu může dojít ke vznícení par. Páry mohou
vytvářet výbušné směsi se vzduchem.

2.2. Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti

                  

Signální slovo Nebezpečí

Standardní věta o
nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle
matky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyn pro bezpečné
zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.
P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy.

Obsahuje Gasoline (CLP14), Ethyl Tertiary Butyl Ether

Doplňkové pokyn pro
bezpečné zacházení

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli
jim.
P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí.
P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P261 Zamezte vdechování prachu par/ aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte znečištěnou kůži.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo
práškové hasivo.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.

2.3. Další nebezpečnost

Tato látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB v souladu s platnými kritérií EU.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
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3.2. Směsi

Gasoline (CLP14) >80% - <100%

CAS číslo: 86290-81-5 EC číslo: 289-220-8 Registrační číslo REACH: 01-
2119471335-39-0007

Klasifikace
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Repr. 2 - H361fd
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Ethyl Tertiary Butyl Ether >0% - <20%

CAS číslo: 637-92-3 EC číslo: 211-309-7 Registrační číslo REACH: 01-
2119452785-29-XXXX

Klasifikace
Flam. Liq. 2 - H225
STOT SE 3 - H336

Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.

Komentáře ke složení Tato směs obsahuje látku UVCB. Tento benzín obsahuje: <0,1% benzen, ≥3% toluen a ≥3%
N-hexan Tento materiál obsahuje přísady.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace Přemístěte postiženého pryč od zdroje kontaminace. Uložte postiženého do stabilizované
polohy a zajistěte, aby mohl volně dýchat.

Inhalace Přemístěte postiženého pryč od zdroje kontaminace. Přesuňte postiženou osobu na čerstvý
vzduch a udržujte ji v teple a v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře,
vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití Nevyvolávejte zvracení. Osobě v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.

Styk s kůží Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. Necítíte-li se dobře,
vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s očima Okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Odstraňte kontaktní čočky a široce otevřete
oči. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně 15 minut. Necítíte-li se dobře, vyhledejte
lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Inhalace Páry ve vysokých koncentracích působí anesteticky. Symptomy následující po nadměrné
expozici mohou zahrnovat: Bolest hlavy. Únava. Závratě. Útlum centrálního nervového
systému.

Styk s kůží Podráždění kůže. Dlouhodobý kontakt může způsobit zarudnutí, podráždění a vysušení kůže.

Styk s očima Žádné specifické příznaky nejsou známy.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
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Poznámky pro lékaře Ošetřete dle příznaků.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva Haste pomocí alkoholu odolné pěně, oxidu uhličitého, práškového hasiva nebo vodní mlhy.

Nevhodná hasiva Nehaste pomocí proudu vody, neboť tak dojde k šíření ohně.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečnost Páry jsou těžší než vzduch, mohou se šířit podél podlahy do značné vzdálenosti od zdroje a
následně zpětně vzplanout. Páry mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem. Při zahřátí
může dojít vlivem vzrůstu tlaku k prudkému roztržení nebo výbuchu nádob.

Nebezpečné zplodiny hoření Produkty tepelného rozkladu nebo hoření mohou obsahovat následující látky: Oxidy uhlíku.

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření během
hašení požáru

Zamezte vdechování plynů nebo výparů vznikajících při požáru. Pro ochlazení nádob
vystavených působení požáru a rozptýlení par použijte vodu. Zadržujte odtékající vodu a
zamezte tak jejímu vniku do kanalizace a vodních toků.

Zvláštní ochranné prostředky
pro hasiče

Používejte autonomní přetlakový dýchací přístroj (SCBA) a vhodný ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

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

Opatření pro ochranu osob Používejte ochranné oděvy v souladu s informacemi uvedenými v sekci 8 tohoto
bezpečnostního listu. Není-li větrání dostatečné, používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.
V blízkosti uniklého produktu nekuřte a odstraňte zdroje jisker, plamenů a jiné zdroje vznícení.
Zamezte vdechování par a styku s kůží a s očima. Zajistěte dostatečné větrání. Těhotné a
kojící ženy by neměly pracovat s tímto produktem, existuje-li jakékoli riziko expozice.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního
prostředí

Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků, nebo na zem. Zabraňte vniku uniklého
produktu nebo oplachovací vody do kanalizace, stok nebo vodních toků.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody pro čištění Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Odstraňte všechny zdroje vznícení. V blízkosti
uniklého produktu nekuřte a odstraňte zdroje jisker, plamenů a jiné zdroje vznícení. Zajistěte
dostatečné větrání. Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky včetně rukavic,
brýlí/obličejového štítu, respirátoru, pláště nebo zástěry, podle potřeby. Absorbujte pomocí
vermikulitu, suchého písku nebo zeminy a umístěte do nádob. Shromážděte a umístěte do
vhodné nádoby na likvidaci odpadu a pevně uzavřete.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Likvidace odpadu viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné
zacházení

Bez použití přiměřené ventilace a/nebo respirátoru nepoužívejte v uzavřených prostorách.
Odstraňte všechny zdroje vznícení. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřených
plamenů. Zabraňte úniku. Zamezte vdechování par/aerosolů a styku s kůží a očima. Musí být
zabráněno vzniku statické elektřiny a jisker. Skladovací nádrže a ostatní vybavení musí být
uzemněny.

4/12



Datum revize: 18. 2. 2020 Revize: 1

IDM 102

Pokyny týkající se obecné
hygieny při práci

Měly by být uplatňovány zásady správné osobní hygieny. Těhotné a kojící ženy by neměly
pracovat s tímto produktem, existuje-li jakékoli riziko expozice.

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

Opatření pro bezpečné
skladování

Skladujte v pevně uzavřené původní nádobě na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřených plamenů. Pro zamezení úniku do
kanalizace a/nebo do vodních toků skladujte v uzavřeném prostoru s využitím záchytných
zařízení.

Třída pro skladování Uskladnění vhodné pro kapalné hořlavé látky.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické konečné/specifická
konečná použití

Příslušná určená použití tohoto výrobku jsou podrobně popsána v oddíle 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry
Limity expozice na pracovišti
Dodržujte všechny limity expozice na pracovišti pro daný výrobek nebo jeho složky.

Gasoline (CLP14)

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinový TWA): 400 mg/m³
Horní hranice expozičního limitu (NPK-P): 1000 mg/m³

Ethyl Tertiary Butyl Ether

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinový TWA): ACGIH 5 ppm
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Gasoline (CLP14) (CAS: 86290-81-5)

DNEL Pracovníci - Inhalační; Krátkodobá systémové účinky: 1286.4 mg/m³
Pracovníci - Inhalační; Krátkodobá místní účinky: 1066.67 mg/m³
Pracovníci - Inhalační; Dlouhodobá místní účinky: 837.5 mg/m³
Obyvatelstvo - Inhalační; Krátkodobá systémové účinky: 1152 mg/m³
Obyvatelstvo - Inhalační; Krátkodobá místní účinky: 640 mg/m³
Obyvatelstvo - Inhalační; Dlouhodobá místní účinky: 178.57 mg/m³

PNEC Není k dispozici.
Substance is a hydrocarbon UVCB substance that poses a chronic marine hazard.

Ethyl Tertiary Butyl Ether (CAS: 637-92-3)

DNEL Průmysl - Inhalační; Krátkodobá systémové účinky: 2800 mg/m³
Průmysl - Inhalační; Dlouhodobá systémové účinky: 352 mg/m³
Průmysl - Kožní; Dlouhodobá systémové účinky: 6767 mg/kg/den
Průmysl - Inhalační; Dlouhodobá místní účinky: 105 mg/m³
Spotřebitel - Inhalační; Krátkodobá systémové účinky: 1680 mg/m³
Spotřebitel - Inhalační; Dlouhodobá systémové účinky: 105 mg/m³
Spotřebitel - Kožní; Dlouhodobá systémové účinky: 4060 mg/kg/den
Spotřebitel - Polknutí; Dlouhodobá systémové účinky: 12.5 mg/kg/den
Spotřebitel - Inhalační; Dlouhodobá místní účinky: 63 mg/m³
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PNEC - sladká voda; 0.51 mg/l
- mořská voda; 0.017 mg/l
- Občasný únik; 1.1 mg/l
- Sediment (sladkovodní); 28.5 mg/kg
- Sediment (mořský); 1.45 mg/kg
- Půda; 2.41 mg/kg
- STP; 12.5 mg/l

8.2. Omezování expozice

Ochranné prostředky

      

Vhodné technické kontroly Zajistěte odpovídající celkové a místní odvětrávání. S tímto produktem nesmí být zacházeno
v uzavřených prostorách bez dostatečného větrání.

Ochrana očí/obličeje Používejte tyto ochranné prostředky: Ochranné brýle. Prostředky pro ochranu očí a obličeje
by měly splňovat podmínky evropské normy EN166.

Ochrana rukou Nejvhodnější typ rukavic by měl být zvolen po konzultaci s dodavatelem/výrobcem rukavic,
který je schopen poskytnout informace o době průniku dané látky skrz materiál, z něhož jsou
rukavice vyrobeny. Rukavice použité pro ochranu rukou před chemikáliemi by měly splňovat
podmínky uvedené v evropské normě EN374.

Jiná ochrana kůže a těla Pro ochranu před kontaminací nebo stříkanci používejte vhodný ochranný oděv.

Hygienická opatření Po konci každé směny a před jídlem, kouřením a použitím toalety se vždy umyjte. V případě
znečištění kůže zasažená místa důkladně omyjte mýdlem a vodou. Nekuřte na pracovišti.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Těhotné a kojící ženy by neměly pracovat s tímto
produktem, existuje-li jakékoli riziko expozice.

Ochrana dýchacích cest Není-li větrání dostatečné, musí být použita vhodná ochrana dýchacích cest. Polomasky a
čtvrtmasky s vyměnitelným filtrem by měly splňovat podmínky evropského standardu EN140.
Používejte respirátor vybavený tímto filtrem: Protiplynový filtr, typ AX.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled Čirá kapalina.

Barva Bezbarvé.

Zápach Štiplavý.

Prahová hodnota zápachu Není k dispozici.

pH Není k dispozici.

Bod tání <-60°C

Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu

37-141°C @ 760 mm Hg

Bod vzplanutí < -30°C Uzavřený kelímek dle Penskyho-Martense.

Rychlost odpařování Není k dispozici.

Faktor odpařování Není k dispozici.

Hořlavost (pevné látky, plyny) Neaplikovatelné.
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Horní/dolní mezní hodnoty
hořlavosti nebo výbušnosti

Spodní mez hořlavosti/výbušnosti: 1.4 %
Vrchní mez hořlavosti/výbušnosti: 7.6 %

Tlak par 57 kPa @ 37.8°C

Relativní hustota 0.7451 @ 15°C

Rozpustnost(i) Není k dispozici.

Rozdělovací koeficient Není k dispozici.

Teplota samovznícení 300°C

Teplota rozkladu Není k dispozici.

Viskozita Kinematická viskozita ≤ 20,5 mm2/s.

Výbušné vlastnosti Výrobek neobsahuje žádné chemické skupiny, které souvisí s výbušnými vlastnostmi.

Oxidační vlastnosti Nesplňuje kritéria klasifikace jako oxidující.

9.2. Další informace

Další informace Žádný.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Tyto materiály mohou reagovat s produktem: Silná oxidační činidla.

10.2. Chemická stabilita

Stálost Za normálních teplot a při doporučeném způsobu použití je látka stabilní. Vyhněte se
následujícím podmínkám: Teplo, jiskry, plameny.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Nebude polymerovat.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba
zabránit

Nevystavujte teplu, plamenům a ostatním zdrojům vznícení.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Při zahřívání mohou vznikat tyto produkty: Oxidy uhlíku.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Toxikologické účinky Poskytnuté informace jsou aplikovatelné na hlavní složku. Gasoline

Akutní toxicita – orální
Poznámky (orální LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Orální, Potkan (OECD 401)

Průkazné údaje, které však nejsou dostačující pro klasifikaci.

Akutní toxicita – dermální
Poznámky (dermální LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Kožní, Králík (OECD 402)

Průkazné údaje, které však nejsou dostačující pro klasifikaci.

7/12



Datum revize: 18. 2. 2020 Revize: 1

IDM 102

Akutní toxicita – inhalační
Poznámky (inhalační LC₅₀) LC50 7630 +/- 900 mg/m³ , Inhalační, Potkan (OECD 403)

Průkazné údaje, které však nejsou dostačující pro klasifikaci.

Žíravost/dráždivost pro kůži
Údaje ze zkoušek na
zvířatech

Erytém/příškvar skóre: Mírný až výrazný erytém (3). Edém skóre: Lehký edém - okraje jsou
patrné, plocha je ohraničena zřetelným vyvýšením (2). Dráždivý. Není žíravý pro kůži. (OECD
404)

Vážné poškození očí/podráždění očí
Vážné poškození
očí/podráždění očí

Není dráždivý. (OECD 405)

Senzibilizace kůže
Senzibilizace kůže Buehler test: - Morče: Nesenzibilizující. (OECD 406)

Mutagenita v zárodečných buňkách
Genotoxicita – in vitro Genové mutace:: Negativní. (Method equivalent or similar to OECD 471) Pro tuto látku

neexistují žádné důkazy o tom, že má mutagenní vlastnosti.

Genotoxicita – in vivo Chromozomové aberace: Negativní. (OECD 475) Pro tuto látku neexistují žádné důkazy o
tom, že má mutagenní vlastnosti. Although the data do not support classification of gasoline
per se for genotoxic potential, there is a regulatory requirement to classify as genotoxic
gasoline and naphtha streams containing >0.1% benzene

Karcinogenita
Karcinogenita NOAEL ~10000 mg/m³, Inhalační, Potkan (OECD 453) NOAEL 0.05 mL, Kožní, Myš (OECD

451) The data do not support the classification of gasoline per se for carcinogenic potential,
however there is a regulatory requirement to classify as carcinogenic gasoline and naphtha
streams containing >0.1% benzene

Cílový orgán pro karcinogenitu Ledviny Játra

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro reprodukci -
plodnost

Dvougenerační studie - NOAEC ≥20000 mg/m³, Inhalační, Potkan F1 (OECD 416) It should
be noted that, although the data do not support classification of gasoline per se for
reproductive toxicity potential according to EU regulation (EC no. 1272/2008), there is a
regulatory requirement to classify as reprotoxic gasoline and naphtha streams containing >3%
toluene and / or n-hexane

Toxicita pro reprodukci - vývoj Vývojová toxicita: - NOAEL: 23900 mg/m³, Inhalační, Potkan (OECD 414) It should be noted
that, although the data do not support classification of gasoline per se for reproductive toxicity
potential according to EU regulation (EC no. 1272/2008), there is a regulatory requirement to
classify as reprotoxic gasoline and naphtha streams containing >3% toluene and / or n-
hexane

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
STOT - opakovaná expozice NOAEL ~3750 mg/kg, Kožní, (OECD 410)

Nebezpečí při vdechnutí
Nebezpečnost při vdechnutí Kinematická viskozita ≤ 20,5 mm2/s. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit

smrt.

Inhalace Páry ve vysokých koncentracích působí anesteticky. Symptomy následující po nadměrné
expozici mohou zahrnovat: Bolest hlavy. Únava. Závratě. Útlum centrálního nervového
systému.
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Požití Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. V případě, že při zvracení vnikne
materiál obsahující rozpouštědla do plic, může dojít ke vzniku zápalu plic.

Styk s kůží Dráždí kůži. Látka nedráždí kůži.

Styk s očima Není známa žádná specifická nebezpečnost pro zdraví.

Cesta expozice Inhalační Orální Kontakt s kůží a/nebo okem.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Ekotoxicita Výrobek obsahuje látky, které jsou toxické pro vodní organismy a které mohou mít
dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí.
Poskytnuté informace jsou aplikovatelné na hlavní složku. - Gasoline.

12.1. Toxicita
Akutní toxicita pro vodní organismy
Akutní toxicita - ryba LC50, 96 hodiny: 10 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový)

(OECD 203)

Akutní toxicita - vodní
bezobratlí

EC₅₀, 48 hodiny: 4.5 mg/l, Hrotnatka velká
(OECD 202)

Akutní toxicita - vodní rostliny EC₅₀, 72 hodiny: 3.1 mg/l, Selenastrum capricornutum
(OECD 201)

Akutní toxicita -
mikroorganismy

LL₅₀, 72 hodiny: 15.41 mg/l, Tetrahymena pyriformis
(QSAR modeled data)

Akutní toxicita - suchozemské
organismy

Vědecky neopodstatněné.

Chronická toxicita pro vodní organismy
Chronická toxicita - raná
životní stádia ryb

Údaje získané metodou read-across.
(OECD 211)
NOELR, 21 dny: 2.6 mg/l, Hrotnatka velká

Chronická toxicita - vodní
bezobratlí

Údaje získané metodou read-across.
(OECD 211)
NOELR, 21 dny: 2.6 mg/l, Hrotnatka velká

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost Přirozeně biologicky rozložitelný.

Fototransformace Žádná informace není vyžadována.

Stálost (hydrolýza) Vědecky neopodstatněné.
The available data and weight of evidence demonstrate that this substance is resistant to
hydrolysis because it lacks a functional group that is hydrolytically reactive.  Therefore, this
fate process will not contribute to a measurable degradable loss of this substance from the
environment.

Biologický rozklad Voda - Degradation (%) 94: 25 dny
Non-guideline research method using a closed-system shake flask apparatus
Přirozeně biologicky rozložitelný.

12.3. Bioakumulační potenciál

Rozdělovací koeficient Není k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě
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Adsorpční/desorpční
koeficient

Vědecky neopodstatněné. Substance is a hydrocarbon UVCB. Standard tests for this
endpoint are intended for single substances and are not appropriate for this complex
substance

Henryho konstanta Neaplikovatelné. Standardní zkoušky pro tento sledovaný parametr jsou určeny pro jednotlivé
látky a nejsou pro tuto komplexní látku vhodné.

Povrchové napětí Žádná informace není vyžadována. Endpoint vynechán v souladu s přílohami VII, IX nebo XI
nařízení REACH.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a
vPvB

Tato látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB v souladu s platnými kritérií EU.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Obecné informace Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Tvorba odpadu by měla být minimalizována, nebo
zcela eliminována, kdekoliv je to možné. Externí rekuperace, zpracování, recyklace a
odstraňování odpadů by měly být provedeny v souladu se všemi platnými místními a/nebo
národními předpisy.

Metody nakládání s odpady Odpad likvidujte v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu v souladu s požadavky
relevantního místního úřadu. Likvidujte odpad pouze u autorizovaného smluvního partnera.

Třída odpadu Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace kódu odpadu se provádí podle
Evropského katalogu odpadů (EWC). According to the European Waste Code, the code is not
related to the product but to its application. It is therefore for the user to chose the relevant
code. The one mentioned in this section is a suggestion only. Waste Code 13 07 02* (Petrol)

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo

Č. OSN (ADR/RID) 1203

Č. OSN (IMDG) 1203

Č. OSN (ICAO) 1203

Č. OSN (ADN) 1203

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Příslušný název pro zásilku
(ADR/RID)

MOTOR SPIRIT (Gasoline)

Příslušný název pro zásilku
(IMDG)

MOTOR SPIRIT (Gasoline)

Příslušný název pro zásilku
(ICAO)

MOTOR SPIRIT (Gasoline)

Příslušný název pro zásilku
(ADN)

MOTOR SPIRIT (Gasoline)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID třída 3

ADR/RID klasifikační kód F1
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ADR/RID označení 3

IMDG třída 3

ICAO třída/divize 3

ADN třída 3

Označení pro přepravu

14.4. Obalová skupina

ADR/RID obalová skupina II

IMDG obalová skupina II

ICAO obalová skupina II

ADN obalová skupina II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Látka nebezpečná pro životní prostředí/látka znečišťující moře

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

EmS F-E, S-E

ADR přepravní kategorie 2

Kód pro nouzové události 3YE

Identifikační číslo
nebezpečnosti (ADR/RID)

33

Kód omezení při přepravě
tunelem

(D/E)

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

ODDÍL 15: Informace o předpisech

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

Legislativa EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ve znění
pozdějších předpisů).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí (ve znění pozdějších předpisů).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Komentáře k revizi Toto je první verze.

Vydáno HCS Group Technical Team
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Datum revize 18. 2. 2020

Revize 1

BL číslo 22756

Stav BL Schválený.

Plné znění standardních vět o
nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle
matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Tyto informace se týkají pouze zde uvedeného specifického materiálu a nemusí být platné, pokud dojde k použití tohoto
materiálu v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepšího vědomí a svědomí
společnosti přesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméně společnost neposkytuje žádnou záruku, garanci či potvrzení
ohledně jejich přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je odpovědností uživatele ověřit si, že zde uvedené informace jsou vhodné
pro jeho vlastní potřebu.
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