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BEZPEČNOSTNÍ LIST
Epichlorohydrin

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku Epichlorohydrin

Chemický název 100%  1-chloro-2,3-epoxypropane

Registrační číslo REACH 01-2119457436-33-0021

Informace o nařízení REACH Další informace o  REACH a podrobnosti naleznete v části 16.

CAS číslo 106-89-8

EU indexové číslo 603-026-00-6

EC číslo 203-439-8

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určení použití Výroba polymerní epoxidové pryskyřice je hlavním užitím monomeru pro epichlorhydrin (ech).
ECH je plně zareaguje na polymerní látky s obsahem zbytkového monomeru mnohem méně
než 0,01%.
Použití jiných monomerů ech je:
Monomery v průmyslové výrobě polymerních iontových výměn pryskyřic.
Monomer při výrobě mokrých pryskyřic pro polymerní nátěrové hmoty.
Monomer pro průmyslovou výrobu polymerních pryžových výrobků.

Oblast použití SU3  Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových
zařízeních

Kategorie výrobku PC19  meziprodukty

Kategorie procesu PROC2  Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
PROC15 Použití ve funkci laboratorního reagentu
PROC8b Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních
PROC9  Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně
odvažování)
PROC3  Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s
příležitostně
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly
PROC1  Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti
expozice nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly

Kategorie uvolňování do
životního prostředí

ERC1  Výroba látky

Použití látky/směsi Chemikálie pro syntézy

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
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Výrobce Jubail Chemical Industries Company (JANA)
Tareeq 263, Jubail 1, Jubail Industrial City, 31961
Kingdom of Saudi Arabia, (PO Box 10661)
Tel. +966 13 3585002
Fax. +966 13 3583192
safety@nama.com.sa

Pouze reprezentativní REACH
1907/2006/ES článek 8

NAMA Germany GmbH
Röntgenstrasse 12
79539 Lörrach
Tel. + 49 762 1940 5410
Fax. + 49 762 1940 5420

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé
situace

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace  (ES 1272/2008)
Fyzikální nebezpečnost Flam. Liq. 3 - H226

Nebezpečnost pro lidské
zdraví

Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 3 - H331 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam.
1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Carc. 1B - H350

Nebezpečnost pro životní
prostředí

Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Prvky označení

EC číslo 203-439-8

Výstražné symboly nebezpečnosti

                  

Signální slovo Nebezpečí

Složky pro označování rizik,
které určují

1-chloro-2,3-epoxypropane

Standardní věta o
nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H301+H311+H331 Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H350 Může vyvolat rakovinu.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2/11



Datum revize: 1. 1. 2022 Revize: 05 Nahrazuje vydání: 1. 1. 2021

Epichlorohydrin

Pokyn pro bezpečné
zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování plynu, dýmu, par, nebo aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle a obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
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.
P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy.

2.3. Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Název výrobku Epichlorohydrin

Chemický název 100%  1-chloro-2,3-epoxypropane

Registrační číslo REACH 01-2119457436-33-0021

EU indexové číslo 603-026-00-6

CAS číslo 106-89-8

EC číslo 203-439-8

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv. V případě dýchacích potíží může být nutné podání
kyslíku.

Inhalace PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V případě dýchacích potíží může být nutné
podání kyslíku. Uložte postiženého do stabilizované polohy a zajistěte, aby mohl volně
dýchat.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Inhalace PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání. Dojde-li k zástavě dechu, poskytněte umělé dýchání. V případě dýchacích potíží
může být nutné podání kyslíku. Pokud příznaky přetrvávají, nebo jsou-li vážné, vyhledejte
lékařskou pomoc.

Požití PŘI POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží PŘI STYKU S KŮŽÍ: V případě znečištění kůže zasažená místa důkladně omyjte mýdlem a
vodou. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
Před opětovným použitím oblečení důkladně vyperte a boty vyčistěte.

Styk s očima PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Odstraňte kontaktní čočky a široce otevřete oči. Několik minut opatrně
oplachujte vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
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5.1. Hasiva

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

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.

Nebezpečné zplodiny hoření Produkty tepelného rozkladu nebo hoření mohou obsahovat následující látky: Oxid uhelnatý
(CO). Oxid uhličitý (CO2). Chlorovodík (HCl).

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření během
hašení požáru

Udržujte lidi pryč. Izolovat oheň a odepřít zbytečné vstup. Důkladně namočte vodou, aby se
ochladí a zabránit opětovnému vznícení. Pokud je materiál roztavený, neaplikujte přímý proud
vody. Používejte jemný vodní sprej nebo pěnu. Chladné prostředí s vodou lokalizovat požární
zóny. Ruční suchý chemický nebo oxid uhličitý hasicí přístroje mohou být použity pro malé
požáry.

Zvláštní ochranné prostředky
pro hasiče

Používejte autonomní přetlakový dýchací přístroj (SCBA) a vhodný ochranný oděv. Používejte
odpovídající osobní ochranné prostředky včetně rukavic, brýlí/obličejového štítu, respirátoru,
pláště nebo zástěry, podle potřeby.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

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

Opatření pro ochranu osob Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky včetně rukavic, brýlí/obličejového štítu,
respirátoru, pláště nebo zástěry, podle potřeby. Zabraňte nepovolanému a nechráněnému
personálu ve vstupu do oblasti úniku. Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit
bez rizika. Uzemněte obal a odběrové zařízení.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního
prostředí

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 Zachyťte a absorbujte uniklý produkt pomocí písku, zeminy, nebo jiného nehořlavého
materiálu. Čisticí prostředek. Zachyťte a zlikvidujte uniklý produkt v souladu s informacemi
uvedenými v oddíle 13. Zajistěte dostatečné větrání.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto bezpečnostním listě. 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

Zajistěte odpovídající celkové a místní odvětrávání. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a
otevřených plamenů. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

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

Opatření pro bezpečné
skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte vysokým
teplotám.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
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Specifické konečné/specifická
konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

DNEL Pracovníci - Orální, Inhalační; Acute : 1.52 mg/m³
- Inhalační, Orální; Dlouhodobá : 1.52 mg/m³

PNEC Obyvatelstvo - sladká voda; 0.0106 mg/l
- Sediment (sladkovodní); 0.0572 mg/kg/dwt
- mořská voda; 0.00106 mg/l
- Sediment (mořský); 0.00572 mg/kg/dwt
- ČOV; 35 mg/l

Další informace Seznamy platné během tvorby byly použity jako základ.

8.2. Omezování expozice

Ochranné prostředky

            

Vhodné technické kontroly Zajistěte odpovídající celkové a místní odvětrávání.

Osobní ochrana Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Po práci odstraňte kontaminovaný oděv a
umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou. Před opuštěním pracovního místa si umyjte ruce a
jakékoli jiné znečištěné části těla mýdlem a vodou. Zamezte styku s kůží a očima. Znečištěný
oděv by měl být umístěn do uzavřené nádoby pro následnou likvidaci nebo dekontaminaci.

Ochrana očí/obličeje Používejte těsně přiléhající ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana rukou Používejte ochranné rukavice. Pro osoby s citlivou kůží je doporučeno použití vhodných
ochranných rukavic. Je doporučeno, aby rukavice byly vyrobeny z těchto materiálů: Butylový
kaučuk. Tloušťka: ≥ 0.7 mm S ohledem na údaje stanovené výrobcem rukavic zkontrolujte,
zda si rukavice v průběhu použití uchovávají své ochranné vlastnosti, a vyměňte je ihned,
jakmile zjistíte jakékoliv opotřebení.

Jiná ochrana kůže a těla Používejte ochranný oděv.

Hygienická opatření Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
Zamezte styku s kůží, očima a oděvem. Pro zamezení vysychání kůže používejte vhodný
krém na pokožku.

Ochrana dýchacích cest Protiplynový filtr, typ AX. Zajistěte, aby byla v průběhu odstraňování uniklého produktu v
uzavřených prostorách používána odpovídající ochrana dýchacích cest.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled Kapalina.

Barva Bezbarvé.

Zápach Štiplavý.

Bod tání -57.2°C

Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu

117°C
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Bod vzplanutí 28°C Uzavřený kelímek.

Tlak par 16.4 mm Hg @ 25°C

Relativní hustota 1.18 g/cm³ @ 20°C

Rozpustnost(i) 65.9 g/l voda @ 20°C

Teplota samovznícení 385°C

Viskozita 1.02 cP @ 25°C

Výbušné vlastnosti Není považováno za výbušninu.

Organická rozpouštědla 0.0%

VOC (EC) 100%

VOC (CH) 100%

9.2. Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Žádné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita

Stálost Za předepsaných podmínek skladování je látka stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Žádné potenciálně nebezpečné reakce nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba
zabránit

Zvýšení teploty může způsobit produktu chátrat. Nevystavujte teplu, plamenům a ostatním
zdrojům vznícení.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Zabraňte styku se silnými oxidačními činidly. Chlor. Následující materiály mohou silně
reagovat s produktem. Silné kyseliny. Silné zásady. Aminy. Hliník.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Chlorovodík (HCl). Fosgen (COCl2).

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Toxikologické účinky Vysoce toxický při požití. Toxický při styku s kůží. Toxický při vdechování.

Akutní toxicita – orální
Poznámky (orální LD₅₀) LD₅₀ 175 mg/kg, Orální, Potkan

ATE orální (mg/kg) 100,0

Akutní toxicita – dermální
Poznámky (dermální LD₅₀) LD₅₀ 515 mg/kg, Orální, Králík

ATE dermální (mg/kg) 300,0

Akutní toxicita – inhalační
Poznámky (inhalační LC₅₀) LC₅₀ 4114 mg/l, Inhalační, Potkan
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ATE inhalační (páry mg/l) 3,0

Žíravost/dráždivost pro kůži
Žíravost/dráždivost pro kůži Test: kožní korozivní pozitivní

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

Test: podráždění očí pozitivní

Senzibilizace dýchacích cest
Senzibilizace dýchacích cest Toxický při vdechování.

Senzibilizace kůže
Senzibilizace kůže Test: senzibilizace kůže pozitivní-zdroj: opakovaný kontakt

Mutagenita v zárodečných buňkách
Genotoxicita – in vitro Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita
Karcinogenita Při požití může vyvolat rakovinu. Může vyvolat rakovinu při vdechování.

Cílový orgán pro karcinogenitu Orální Zažívací trakt Žaludek Inhalační Dýchací cesty

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro reprodukci -
plodnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
STOT - jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
STOT - opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

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

ODDÍL 12: Ekologické informace

Obecné poznámky Water Hazard Class 3 (German Regulation):  Highly hazardous to water.

12.1. Toxicita

Toxicita Přijmout dobré pracovní postupy, aby produkt nebyl uvolněn do životního prostředí.

Akutní toxicita pro vodní organismy
Akutní toxicita - ryba LC₅₀, 4 dny: 10.6 mg/l, Sladkovodní ryba

Akutní toxicita - vodní
bezobratlí

EC₅₀, 48 hodiny: 23.9 mg/l, Sladkovodní bezobratlí

Akutní toxicita - vodní rostliny EC₅₀, 72 hodiny: 15 mg/l, Sladkovodní řasy
NOEC, 72 hodiny: 1.7 mg/l, Sladkovodní řasy

Akutní toxicita -
mikroorganismy

NOEC, : 35 mg/l, Notes: micro-organism

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost Žádné informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál
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Bioakumulační potenciál Žádné informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a
vPvB

Neaplikovatelné.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Jiné nepříznivé účinky Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Obecné informace 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 Odpadní produkt nebo použité nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo

Č. OSN (ADR/RID) 2023

Č. OSN (IMDG) 2023

Č. OSN (ICAO) 2023

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Příslušný název pro zásilku
(ADR/RID)

EPICHLOROHYDRIN

Příslušný název pro zásilku
(IMDG)

EPICHLOROHYDRIN, MARINE POLLUTANT

Příslušný název pro zásilku
(ICAO)

EPICHLOROHYDRIN

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID třída 6.1

ADR/RID vedlejší rizika 3

ADR/RID klasifikační kód TF1

ADR/RID označení 6.1

IMDG třída 6.1

IMDG vedlejší rizika 3

ICAO třída/divize 6.1

ICAO vedlejší rizika 3

Označení pro přepravu
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14.4. Obalová skupina

ADR/RID obalová skupina II

IMDG obalová skupina II

ICAO 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-D

ADR přepravní kategorie 2

Kód pro nouzové události •3W

Identifikační číslo
nebezpečnosti (ADR/RID)

63

Kód omezení při přepravě
tunelem

(D/E)

Doprava Další informace:
ADR/IMDG

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

Hromadná přeprava podle
přílohy II MARPOL 73/78 a
předpisu IBC

Neaplikovatelné.

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. 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 bylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
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Zkratky použité v tomto
bezpečnostním listu

RID:  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.
IATA-DGR : Regulace nebezpečných věcí  "mezinárodní Air Trasport Association " (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO:  Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží.
ADR:  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží.
IMDG:  Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí.
IATA:  Mezinárodní sdružení leteckých dopravců.
GHS:  Globální harmonizovaný systém.
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných a chemických látek
CAS:  Chemical Abstracts Service.
VOC: Volatile Organic Compounds (USA,EU)
DNEL:  Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
PNEC:  Odhad koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům.
LC50:  Letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populaee.
LD50:  Letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka).
PBT:  Perzistentní, bioakumulativní a toxieká látka.
vPvB:  vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní.
Skin Corr. = Žíravost pro kůži
Eye Dam. = Vážné poškození očí
Aquatic Acute = Nebezpečnost pro vodní prostředí (akutně)
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
Acute Tox. 3: Acute toxicity – Category 3
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Sens.1: Sensitisation- Skin, Hazard Category 1
Carc. 1B: Carcinogenicity – Category 1B

Turkish REACH (KKDİK): Registrační číslo 05-0000117835-32-0000

Poznámky k turecké registraci
REACH:

SEA (CLP) Oznámení o článku: Bylo učiněno oznámení.

Pouze reprezentativní (KKDİK
30105 –23.06.2017)

ONAY MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK –
YEŞİM S. ALTUN ( KMO No- 15679)
Address:  Eski Bağdat Caddesi Dümer Apt. No: 19/1 Altıntepe - Maltepe / İSTANBUL
Website: http://www.onaymd.com
Contact No.: 0216 587 30 28

UK REACH Registration
Notes:

DUIN for the substance has been submitted by our UK OR and acknowledged by UK REACH
Authorities.
DUIN – UK-20-9020254681-9-0000

Only Representative (UK
REACH)

Stewardship Solutions Ltd
Green Lowe Farm
Shawclough Road
Waterfoot Rossendale
Lancashire BB4 9SA
UK
t:  +44(0)1706 220901
m:+44(0)7834 676908

Komentáře k revizi Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku ODDÍL 16: Další informace

Datum revize 1. 1. 2022

Revize 05

Nahrazuje vydání 1. 1. 2021

BL číslo 4593
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Plné znění standardních vět o
nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H331 Toxický při vdechování.
H350 Může vyvolat rakovinu.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Prohlášení 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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        Příloha: Expoziční scénář 1 

  

· Zkrácený název expozič ního scénář e ES 1 Výroba 

· Oblast použ ití 

  SU3  Prů myslová použ ití: použ ití látek v nesmíš ené formě  nebo v př ípravcích, v prů myslových zař ízeních 

· Kategorie produktů  PC19  meziprodukty 

· Kategorie procesů  

  PROC15  Použ ití ve funkci laboratorního reagentu 

  PROC8b  Př eprava látky nebo smě si (napouš tě ní/vypouš tě ní) ve specializovaných zař ízeních 

  PROC9  Př eprava látky nebo smě si do malých nádob (uzavř ená plnicí linka, vč etně  odvaž ování) 

  PROC2 Chemická výroba nebo rafinace v nepř etrž itém uzavř eném procesu s př ílež itostně  kontrolovanou    

expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

  PROC3  Výroba nebo formulace v chemickém prů myslu v uzavř ených dávkových procesech s př ílež itostně  

  kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

  PROC1  Chemická výroba nebo rafinace v uzavř eném procesu bez pravdě podobnosti expozice nebo v   procesech s 

rovnocennými podmínkami kontroly 

· Kategorie environmentální expozice ERC1  Výroba látky 

· Popis č inností/postupů  zař azených do expozič ního scénář e Viz oddíl 1 př ílohy k bezpeč nostnímu listu. 

· Podmínky použ ití 

· Doba trvání a č etnost aplikace 5 pracovních dní v týdnu. 

· Personál 8 h (celá smě na). 

· Fyzikální parametry 

  Údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech, uvedené v expozič ním scénář i, vycházejí z vlastností 

  př ípravku. 

  Fyzikální vlastnosti Kapalná 

· Koncentrace látky ve smě si Č istá látka. 

· Použ ité množ ství bě hem č asového úseku nebo č innosti 

  Podle návodu k použ ití 

  ? tun za den 

· Ostatní aplikač ní podmínky 

· Ostatní aplikač ní podmínky mající vliv na environmentální expozici Nejsou nutná ž ádná zvláš tní opatř ení. 

· Ostatní aplikač ní podmínky mající vliv na expozici pracovníků  

  Zamezte zasaž ení oč í. 

  Zamezte styku s ků ž í. 

  Zamezte dlouhotrvajícímu nebo opakovanému styku s ků ž í.  

  Nevdechujte plyny/páry/aerosol. 

  Proveď te opatř ení na ochranu př ed elektrostatickým nábojem.  

  Uchovávejte mimo dosah zdrojů  zapálení. - Nekuř te. 

· Ostatní aplikač ní podmínky mající vliv na expozici spotř ebitelů  Nejsou nutná ž ádná zvláš tní opatř ení. 

· Ostatní aplikač ní podmínky mající vliv na expozici spotř ebitelů  bě hem doby už ívání výrobku 

  Nelze aplikovat. 

· Opatř ení v oblasti rizikového managementu 

· Ochrana pracovníků  

· Organizač ní ochranná opatř ení Nejsou nutná ž ádná zvláš tní opatř ení. 

· Technická ochranná opatř ení 

  Na pracoviš ti zabezpeč it dobré vě trání a odsávání. 

  Zajistit dostateč né odsávání na zpracovávacích strojích.  

  Elektrické č ásti zař ízení musí být odolné proti explozi. 

· Osobní ochranná opatř ení  

  Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.  

  Zabránit styku s pokož kou.  

  Zamezit styku se zrakem. 

  Uzavř ené ochranné brýle 

  Př i nedostateč ném vě trání ochrana dýchacího ústrojí. 

  Ochranné rukavice 

  Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / smě si. 

  Vzhledem k tomu, ž e chybí testy, není mož né doporuč it materiál rukavic pro produkt / př ípravek / chemickou smě s. 

  Výbě r materiálu rukavic proveď te podle č asu prů niku, permeability a degradace.  

  Filtr AX 

  Doporuč uje se ochrana dýchacího ústrojí. 

· Opatř ení na ochranu spotř ebitelů  

  Zajistě te dostateč né označ ení produktu.  

  Doporuč uje se ochrana dýchacích cest. 

  Noš ení respirátoru s filtrem typu A nebo lepš ím (PPE22)  

  Rukavice z butylkauč uku. 
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· Opatř ení na ochranu ž ivotního prostř edí. 

  Voda Vodu je př ed odvedením do č istírny odpadních vod zpravidla tř eba neutralizovat. 

· Informace o likvidaci 

  Odstraně ní podle př ísluš ných př edpisů . 

  Zajistě te, aby byla vš echna odpadní voda zadrž ena v jímce. 

· Způ sob likvidace Nesmí se odstraň ovat společ ně  s odpady z domácnosti. Nepř ipustit únik do kanalizace. 

· Druh odpadu Č ásteč ně  vyprázdně né a nevyč iš tě né obaly 

· Expozič ní prognóza 

· Pracovníci (dermální expozice) Maximální oč ekávaná dermální expozice č iní 0,685 mg/kg/den. 

· Pracovníci (inhalace) Maximální oč ekávaná inhalač ní expozice č iní 0,675 ppm. 

· Ž ivotní prostř edí 

  Maximální oč ekávaná expozice př es ž ivotní prostř edí č iní pro povrchovou vodu 0,0013 mg/l. 

  Maximální oč ekávaná expozice pro č lově ka př es ž ivotní prostř edí č iní 0,007 mg/kg tě lesné hmotnosti/den. 

· Spotř ebitelé Není relevantní pro tento expozič ní scénář . 

· Pokyny pro následné už ivatele Dalš í relevantní informace nejsou k dispozici 

 

 

           Příloha: Expoziční scénář 2 

 

  Zkrácený název expozičního scénáře Expoziční scénář ES2: použití jako monomer (Industriel) 

· Oblast použití 

  SU8  Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků) 

  SU9  Výroba lehkých chemických látek 

  SU3  Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

· Kategorie produktů PC19  meziprodukty 

· Kategorie procesů 

  PROC1 Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v 

  procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

PROC2 Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v      

procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

  PROC3   Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostně 

  kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

  PROC8b  Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních 

  PROC15  Použití ve funkci laboratorního reagentu 

· Kategorie environmentální expozice 

  ERC6c   Použití monomeru v polymeračních procesech v průmyslovém zařízení (se začleněním nebo bez 

  začlenění do předmětu / jeho povrchu) 

· Popis činností/postupů zařazených do expozičního scénáře Viz plný text deskriptorů v oddílu 1. 

· Podmínky použití 

· Doba trvání a četnost aplikace 5 pracovních dní v týdnu. 

· Personál Denní expozice max. 15 minut. 

· Fyzikální parametry 

  Údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech, uvedené v expozič ním scénář i, vycházejí z vlastností 

  př ípravku. 

              · Fyzikální vlastnosti Kapalná 

  Koncentrace látky ve smě si Č istá látka. 

· Použité množství během časového úseku nebo činnosti 

  Podle návodu k použití. 

  not relevant tun za den 

· Ostatní aplikační podmínky 

· Ostatní aplikační podmínky mající vliv na environmentální expozici Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

· Ostatní aplikační podmínky mající vliv na expozici pracovníků 

  Zamezte zasažení očí. 

  Zamezte styku s kůží. 

  Zamezte dlouhotrvajícímu nebo opakovanému styku s kůží.  

  Nevdechujte plyny/páry/aerosol. 

  Proveďte opatření na ochranu před elektrostatickým nábojem.  

  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. - Nekuřte. 

· Ostatní aplikační podmínky mající vliv na expozici spotřebitelů 

  Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

· Ostatní aplikační podmínky mající vliv na expozici spotřebitelů během doby užívání výrobku 

  Nelze aplikovat. 

· Opatření v oblasti rizikového managementu 

· Ochrana pracovníků 

· Organizační ochranná opatření Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
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· Technická ochranná opatření 

  Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. 

  Zajistit dostatečné odsávání na zpracovávacích strojích.  

  Elektrické části zařízení musí být odolné proti explozi. 

· Osobní ochranná opatření  

  Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.  

  Zabránit styku s pokožkou.  

  Zamezit styku se zrakem. 

  Uzavřené ochranné brýle 

  Ochranné rukavice 

  Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi. 

  Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs. 

  Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.  

  Doporučuje se ochrana dýchacího ústrojí. 

Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se musí použít       

dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 

· Opatření na ochranu spotřebitelů  

  Zajistěte dostatečné označení produktu.  

  Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 

· Opatření na ochranu životního prostředí 

  Voda Vodu je před odvedením do čistírny odpadních vod zpravidla třeba neutralizovat. 

· Informace o likvidaci 

  Odstranění podle příslušných předpisů. 

  Zajistěte, aby byla všechna odpadní voda zadržena v jímce. 

· Způsob likvidace Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. 

· Druh odpadu Částečně vyprázdněné a nevyčištěné obaly 

· Expoziční prognóza 

· Pracovníci (dermální expozice) Maximální očekávaná dermální expozice činí 0,686 mg/kg/den. 

· Pracovníci (inhalace) Maximální očekávaná inhalační expozice činí 0,675 ppm. 

· Životní prostředí 

  Maximální očekávaná expozice pro člověka přes životní prostředí činí 0,092 mg/kg tělesné hmotnosti/den. 

  Maximální očekávaná expozice přes životní prostředí činí pro povrchovou vodu 0,0017 mg/l. 

· Spotřebitelé Není relevantní pro tento expoziční scénář. 

· Pokyny pro následné uživatele Další relevantní informace nejsou k dispozici 
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