
Dátum revízie: 2. 11. 2015 Revízia: 3

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov produktu WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

Číslo produktu KF01974,ZP

Interné identifikácia AWRS150QCA/B

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia Cleaning Product

Neodporúčané použitia At this moment in time we do not have information on use restrictions. They will be included in
this safety data sheet when available

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo + 32 93 80 82 48

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia
Fyzikálna nebezpečnosť Aerosol 3 - H229

Zdravotné riziká Acute Tox. 4 - H332

Nebezpečnosť pre životné
prostredie

Nezaradené.

Ľudské zdravie Styk so skvapalneným plynom môže spôsobiť omrzliny, v niektorých prípadoch poškodenie
tkaniva.

2.2. Prvky označovania

Piktogram

Signálne slovo pozor

Výstražné upozornenia H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
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WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

Bezpečnostné upozornenia P251 Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
dýchať.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných
zdrojov horenia. Nefajčite.

Obsahuje 2-BUTOXYETHANOL, DISODIUM METASILICATE

2.3. Iná nebezpečnosť

Táto látka nie je klasifikovaná ako PBT, alebo vPvB podľa aktuálnych EÚ kritérií.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

2-BUTOXYETHANOL 1-5%

Číslo CAS: 111-76-2 Číslo ES: 203-905-0 Registračné číslo REACH: 01-
2119475108-36-XXXX

Klasifikácia
Eye Irrit. 2 - H319
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
Xn;R20/21/22 Xi;R36/38

TRISODIUM NITRILOTRIACETATE 1-5%

Číslo CAS: 5064-31-3 Číslo ES: 225-768-6 Registračné číslo REACH: 01-
2119519239-36-XXXX

Klasifikácia
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Carc. 2 - H351

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
Carc. Cat. 3;R40 Xn;R22 Xi;R36

BUTANE <1%

Číslo CAS: 106-97-8 Číslo ES: 203-448-7 Registračné číslo REACH: 01-
2119474691-32-XXXX

Klasifikácia
Flam. Gas 1 - H220
Press. Gas

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
F+;R12
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MORPHOLINE <1%

Číslo CAS: 110-91-8 Číslo ES: 203-815-1 Registračné číslo REACH: 01-
2119496057-30-XXXX

Klasifikácia
Flam. Liq. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
R10 C;R34 Xn;R20/21/22

DISODIUM METASILICATE <1%

Číslo CAS: 6834-92-0 Číslo ES: 229-912-9 Registračné číslo REACH: 01-
2119449811-37-XXXX

Klasifikácia
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 3 - H331
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Carc. 2 - H351
STOT SE 3 - H335
STOT SE 3 - H335

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
C;R34 Xi;R37

SODIUM NITRITE <1%

Číslo CAS: 7632-00-0 Číslo ES: 231-555-9 Registračné číslo REACH: 01-
2119471836-27-XXXX

M faktor (akútny) = 1

Klasifikácia
Ox. Sol. 3 - H272
Acute Tox. 3 - H301
Eye Irrit. 2 - H319
Aquatic Acute 1 - H400

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
O;R8 T;R25 N;R50

Kompletný text pre všetky R-vety a výstražné upozornenia je uvedený v časti 16

Komentáre o zložení Neobsahuje klasifikované zložky, ani také, ktoré majú expozičné limity na pracovisku vyššie,
ako je uvedené v údajoch.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Inhalácia Postihnutého okamžite vyveďte na čerstvý vzduch. Udržujte postihnutú osobu v teple a pokoji.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie Nevyvolávajte zvracanie. Dôkladne vypláchnite ústa vodou.

Kontakt s pokožkou Pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou. Privolajte lekársku pomoc, ak podráždenie
pretrváva aj po umytí.
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Kontakt s očami Odstráňte kontaktné šošovky a naširoko roztvorte očné viečka. Opláchnite vodou. Pokračujte
vo vyplachovaní aspoň 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Inhalácia Výpary vo vyšších koncentráciách sú anestetikum. Symptómy po nadmernej expozícii môžu
zahŕňať nasledujúce: Bolesť hlavy. Únava. Závrat. Depresia centrálneho nervového systému.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Poznámky pre lekára Postupujte podľa príznakov.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Výrobok nie je horľavý. Používajte protipožiarne prostriedky vhodné na okolitý oheň.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Špecifické nebezpečenstvo Výpary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť po podlahe a zhromažďovať sa na spodku
nádob. Výpary môžu byť vznietené iskrou, horúcim povrchom, alebo žeravým uhlím. V
dôsledku nadmerného nárastu tlaku môžu nádoby pri zahrievaní explodovať, alebo roztrhnúť
sa.

Nebezpečné produkty
spaľovania

Oxidy uhlíka. Tepelný rozklad alebo spaľovanie môže uvoľňovať oxidy uhlíka a iné toxické
plyny či pary.

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochranné opatrenia pri hasení
požiaru

Presuňte nádoby z miesta požiaru, pokiaľ sa to dá urobiť bez rizika.

Zvláštne ochranné prostriedky
pre hasičov

Používajte pretlakový dýchací prístroj (SCBA) a vhodný ochranný odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Opatrenia na ochranu osôb Zabráňte vdychovaniu výparov a kontaktu s pokožkou a očami.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre
životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie, alebo vodných tokov, alebo na zem.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Metódy čistenia Nechajte vsiaknuť do vermikulitu, suchého piesku alebo hliny a dajte do nádob.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely Noste ochranný odev, ako je popísané v bode 8 tejto karty bezpečnostných údajov. Pre
doplňujúce informácie o zdravatných rizikách pozri časť 11. Zozbierajte a zlikvidujte únik ako
je uvedené v bode 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia pre
používanie

Zaistite dostatočné vetranie. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Ak je kontaminácia nad
prijateľnou úrovňou, použite schválený respirátor.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
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Bezpečnostné opatrenia pre
skladovanie

Skladujte pri miernych teplotách na suchom a dobre vetranom mieste.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Špecifické koncové použitie
(použitia)

Identifikované použitia pre tento výrobok sú podrobne uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity na pracovisku
2-BUTOXYETHANOL

Dlhodobý expozičný limit (8-hodinový časovo vážený priemer):  20 ppm  98 mg/m³
Krátkodobý expozičný limit (15-minútový):  50 ppm  246 mg/m³
K

BUTANE

Dlhodobý expozičný limit (8-hodinový časovo vážený priemer):  1000 ppm  2400 mg/m³
Karc 1, Muta 1

MORPHOLINE

Dlhodobý expozičný limit (8-hodinový časovo vážený priemer):  10 ppm  36 mg/m³
Krátkodobý expozičný limit (15-minútový):  20 ppm  72 mg/m³
Karc 1 = Dokázaný karcinogén pre ľudí.
K = Môže byť ľahko absorbovaný kožou.
Muta 1 = Dokázaný mutagén pre ľudí.

8.2. Kontroly expozície

Vhodné prostriedky technickej
kontroly

Zaistite primeranú celkovú a miestnu odsávaciu ventiláciu. Dodržujte všetky limity expozície
na pracovisku pre daný výrobok, alebo prísady.

Prostriedky na ochranu očí /
tváre

Mala by sa používať nasledujúca ochrana: Okuliare na ochranu pred postriekaním
chemikáliami. Osobné ochranné prostriedky pre ochranu očí a tváre musí byť v súlade s
európskou normou EN166.

Prostriedky na ochranu rúk Ak posúdenie rizík naznačuje, že je možný kontakt s pokožkou, mali by byť používané
chemicky odolné, nepriepustné rukavice, vyhovujúce schváleným normám. Odporúča sa, aby
boli rukavice vyrobené z nasledovných materiálov: Nitrilový kaučuk. Ak chcete chrániť ruky
pred chemickými látkami, mali by rukavice spĺňať európske normy EN374.

Iné prostriedky na ochranu
kože a tela

Noste vhodný odev, aby sa úplne zabránilo kontaktu s kvapalinou a opakovanému či
dlhšiemu kontaktu s výparmi.

Hygienické opatrenia Používajte technickú kontrolu na obmedzenie znečistenia vzduchu na povolenú hladinu
expozície. Zabezpečte zariadenie na výplach očí. Wash hands at the end of each work shift
and before eating, smoking and using the toilet. Používajte vhodný pleťový krém, aby sa
zabránilo vysychaniu pokožky. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Nefajčite na
pracovisku.

Prostriedky na ochranu
dýchacieho traktu

Ak je vetranie nedostatočné, treba použiť vhodné prostriedky ochrany dýchacieho traktu.
Plynové a kombinované filtračné kazety musia byť v súlade s európskou normou EN14387.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad Aerosól. Kvapalina.

F_arba Bezfarebná.
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Zápach Citrónový.

pH pH (koncentrovaný roztok): 7-8

Počiatočná teplota a
rozmedzie varu

> 100°C/212°F @

Tlak pár 23.5 kPa @ 20°C/68°F

Relatívna hustota 0.860 - 0.870 @ 20°C/68°F

Rozpustnosť (i)

Teplota samovznietenia > 750°C/1382°F

9.2. Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Nie sú známe žiadne nebezpečenstvá reaktivity, súvisiace s týmto produktom.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilný pri normálnej teplote okolitého prostredia a pri odporúčanom použití.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Možnosť nebezpečných
reakcií

Nie sú dostupné. Nepolymerizuje.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba
vyhnúť

Vyvarujte sa tepla, plameňov a iných zdrojov vznietenia. Vyhnite sa kontaktu s kyselinami a
zásadami.

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné
sa vyhnúť

Žiaden špecifický materiál, alebo skupina materiálov nebudú pravdepodobne reagovať s
produktom, aby to viedlo k vzniku nebezpečnej situácie.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Produkty tepelného rozkladu, alebo horenia môžu obsahovať nasledujúce látky: Oxid uhoľnatý
(CO). Fluorovodík (HF). Carbonyl fluoride

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Iné účinky na zdravie Neexistuje žiadny dôkaz, že výrobok môže spôsobovať rakovinu.

Akútna toxicita - pri požití
ATE pri požití (mg/kg) 14 848,73156812

Akútna toxicita - pri vstrebávaní cez kožu
ATE pri vstrebávaní cez kožu
(mg/kg)

23 231,25659979

Akútna toxicita - pri vdychovaní
ATE pri vdychovaní  (výpary
mg/l)

15,28307066

Všeobecné informácie Nie je známe žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre zdravie.
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Pri vdýchnutí Plyn, alebo výpary vo vysokých koncentráciách môžu dráždiť dýchací trakt. Symptómy po
nadmernej expozícii môžu zahŕňať nasledujúce: Bolesť hlavy. Únava. Nevoľnosť, zvracanie.

Kontakt s pokožkou Môže spôsobit’ senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

Toxikologické informácie o zložkách

2-BUTOXYETHANOL

Akútna toxicita - pri požití

Akútna toxicita pri požití
(LD₅₀ mg / kg)

1 746,0

Druh Krysa

ATE pri požití (mg/kg) 500,0

Akútna toxicita - pri vstrebávaní cez kožu

Akútna toxicita pri
vstrebávaní cez kožu (LD₅₀
mg/kg)

6 411,0

Druh Králik

ATE pri vstrebávaní cez
kožu (mg/kg)

1 100,0

Akútna toxicita - pri vdychovaní

Akútna toxicita pri
vdychovaní  (LC₅₀ výpary
mg/l)

0,75

Druh Krysa

ATE pri vdychovaní
(výpary mg/l)

0,75

Karcinogenita

IARC karcinogenita IARC skupina 3 Neklasifikovateľný, čo sa týka jeho karcinogenity u človeka.

TRISODIUM NITRILOTRIACETATE

Akútna toxicita - pri požití

Akútna toxicita pri požití
(LD₅₀ mg / kg)

1 740,0

Druh Krysa

ATE pri požití (mg/kg) 1 740,0

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita Nepovažuje sa za nebezpečný pre životné prostredie.

12.1. Toxicita

Akútna toxicita - ryby Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Akútna toxicita - vodné
bezstavovce

Nie sú vyžadované žiadne informácie.
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Akútna toxicita - vodné rastliny Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Akútna toxicita -
mikroorganizmy

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Ekologické informácie o zložkách

2-BUTOXYETHANOL

Akútna toxicita - ryby LC₅₀, 96 hours: 1700 mg/l, Ryby

Akútna toxicita - vodné
bezstavovce

EC₅₀, 48 hours: >1000 mg/l, Daphnia magna

Akútna toxicita - vodné
rastliny

IC₅₀, 72 hours: 500 mg/l, Algae

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Stálosť a odbúrateľnosť Neexistujú žiadne údaje o odbúrateľnosti tohto produktu.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bioakumlácii.

12.4. Mobilita v pôde

Pohyblivosť Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa ľahko vyparujú zo všetkých
povrchov.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výsledky posúdenia PBT a
vPvB

Tento produkt neobsahuje žiadne látky klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné nepriaznivé účinky Nie sú dostupné.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Všeobecné informácie Neprepichujte alebo nespaľujte, ani keď je prázdny.

Metódy likvidácie Prázdne obaly nesmú byť prerážané, alebo spaľované kvôli riziku výbuchu. Zneškodnite
odpad na licencovanom mieste zneškodňovania odpadu v súlade s požiadavkami miestneho
úradu pre zneškodňovanie odpadov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN

UN číslo (ADR/RID) 1950

UN číslo (IMDG) 1950

UN číslo (ICAO) 1950

UN číslo (ADN) 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADR/RID)

AEROSOLS
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Vlastné dopravné
pomenovanie  (IMDG)

AEROSOLS

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ICAO)

AEROSOLS

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADN)

AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID trieda 2.2

ADR/RID vedľajšie
nebezpečenstvo

6.1

ADR/RID klasifikačný kód 5T

ADR/RID bezpečnostná
značka

2.2

IMDG trieda 2.2

IMDG vedľajšie
nebezpečenstvo

6.1

ICAO trieda/divízia 2.2

ICAO vedľajšie
nebezpečenstvo

6.1

ADN trieda 2.2

ADN vedľajšie
nebezpečenstvo

6.1

Dopravné značky

      

14.4. Obalová skupina

ADR/RID obalová skupina None

IMDG obalová skupina None

ADN obalová skupina None

ICAO obalová skupina None

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Látka ohrozujúca životné prostredie/znečisťujúca more
Nie.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

EmS F-D, S-U

ADR dopravná kategória 1

Kód obmedzujúci tunel (D)

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
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Doprava hromadného nákladu
podľa prílohy II k dohovoru
MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Neaplikovateľné.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Legislatíva EÚ Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000 ustanovujúca prvý zoznam smerných
najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri implementácii smernice Rady 98/24/ES o
ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi
pri práci (zmenená a doplnená).
Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/118/ES,
ustanovujúcim zoznam odpadov a nebezpečných odpadov v zmysle smernice Rady
75/442/EHS o odpadoch, a smernica 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch s
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (zmenené a
doplnené).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (zmenené a doplnené).

Poučenie Workplace Exposure Limits EH40.

Autorizácie (Hlava VII
nariadenia 1907/2006)

Žiadne zvláštne povolenia pre tento výrobok nie sú známe.

Obmedzenia (Hlava VIII
nariadenia 1907/2006)

Žiadne špecifické obmedzenie použitia pre tento výrobok nie sú známe.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Vydané Toni Ashford

Dátum revízie 2. 11. 2015

Revízia 3

Číslo KBÚ 13523

R-vety v plnom znení Neklasifikované.
R20/21/22 Škodlivý pri vdý chnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R25 Jedovatý po požití.
R36/38 Dráždi oči a pokožku.
R50 Vel’mi jedovatý pre vodné organizmy.
R8 Pri kontakte s horl’avým materiálom môže spôsobit’ požiar.
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Dátum revízie: 2. 11. 2015 Revízia: 3

WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

Výstražné upozornenia v
plnom znení

H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití.
H301 Toxický po požití.
H302 Škodlivý po požití.
H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi pokožku.
H315 Dráždi pokožku.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Táto informácia sa vzťahuje len na tento konkrétny materiál a nemusí platiť, ak sa tento materiál používa v kombinácii s inými
materiálmi alebo procesmi. Táto informácia je podľa najlepších znalostí a presvedčenia spoločnosti presná a spoľahlivá k
uvedenému dátumu. Avšak, neposkytuje sa žiadna garancia, alebo záruka o jej presnosti, spoľahlivosti a úplnosti. Je
zodpovednosťou užívateľa overiť si primeranost týchto informácií pre jeho vlastnú potrebu.
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