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1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku   

 1.1 Obchodní název Perchlorethylen
Identifikátor výrobku: Tetrachlorethylen
Indexové číslo: 602-028-00-4
Číslo CAS: 127-18-4
Číslo ES (EINECS): 204-825-9
Registrační číslo: bude doplněno po registraci dle Nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006
Další názvy látky: perchlorethylen, tetrachloreten, acetylenchlorid 

 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Odmašťovací, čisticí prostředek, rozpouštědlo.
.

 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno: KM PLUS spol. s r.o.
Místo podnikání nebo sídlo: Tyršova 86, 538 51 Chrast, Česká republika
Identifikační číslo: 25961101
Telefon: 469 315 984, 777 948 022
Informace k výrobkům: 469 315 984 nebo www.kmplus.cz
Kontakt na zpracovatele bezpečnostního listu: Mgr. Kovárník  kmplus@kmplus.cz

 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko: na Bojišti 1, 128 21 Praha 2
 tel. (nepřetržitě): 224 914 575, 224 915 402, 224 919 293  

2. Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
podle nařízení EP a rady (ES) č.1272/2008:
Carc. 2; H 351 Podezření na vyvolání rakoviny.
Aquatic Chronic 2;  H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
podle směrnice Rady 67/548/EHS:
Carc. kat. 3; R 40 Podezření na karcinogenní účinky.
N;  R 50/51 Vysoce Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodném prostředí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka:
Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži. Nebezpečná 
látka! Dýchací přístroj a ochranný oblek nutný! 
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:
Látka  je  vysoce  toxická  pro  vodní  organismy.  Může  vyvolat  dlouhodobé nepříznivé  účinky  ve  vodném 
prostředí.
Možné nevhodné použití látky: 
Látka je při zahřátí nestálá.
Další rizika, která přispívají k celkové nebezpečnosti látky: 
Při zahřátí a při styku s horkými povrchy nebo otevřeným ohněm se látka rozkládá a tvoří prudce jedovatý 
fosgen a chlor. Při zahřátí látky vznikají páry, které jsou stejně jako reakční produkty těžší než vzduch a drží 
se při zemi. Používejte ochranné prostředky!

mailto:kmplus@kmplus.cz
http://www.kmplus.cz/
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2.2 Prvky označení 
Výrobce: KM PLUS spol. s r.o., Tyršova 86, 538 51 Chrast, Česká republika
Telefon: 469 315 984, 777 948 022

Tetrachlorethylen   ES  204-825-9

označení ES

 
Varování

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P405 Skladujte uzamčené.
P260 Nevdechujte páry/aerosol.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P308+313 Při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Předaný text je nutné zapracovat do Návodu k použití příslušného výrobku. Obal této látky je třeba opatřit 
hmatatelnou výstrahou pro nevidomé dle § 19 zákona č. 356/2003 Sb. 
 

2.3 Další nebezpečnost
Nejsou známa.

3. Složení / informace o složkách   

3.1 Látky 
Chemický název                 Tetrachlorethylen 
Číslo CAS:                               127-18-4 
Číslo ES (EINECS):                  204-825-9
Další názvy látky: perchlorethylen, tetrachloreten, acetylenchlorid

Registrační číslo:
Chemický vzorec:                     Cl2-C=C-Cl2            
Koncentrace 99,9%

4. Pokyny pro první pomoc  

4.1 Popis první pomoci 
Projevují-li  se  zdravotní  potíže,  nebo  v  případě  pochybností  nebo  nehody vyhledejte  lékařskou  pomoc 
a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid 
a zabránit prochlazení.
Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání.
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Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce.
Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.

Při nadýchání
Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte pacientovi dostatečný přívod 
vzduchu a případně podávejte kyslík. Přivolejte lékaře.
Při styku s kůží
Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné 
vody. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí
Pokud  má  postižený  kontaktní  čočky,  neprodleně  je  vyjměte.  Okamžitě  začněte  vyplachovat  oči  při 
otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. 
Přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Páry působí obluzení a při větších koncentracích než 0,01% dráždí oči a dýchací cesty. Tekutina dráždí oči 
a kůži, vstřebává se pokožkou. Vedle místních příznaků se mohou objevit i poruchy v oblasti zažívacího 
traktu,  zejména  po  požití  většího  množství.  V  tom případě  může  dojít  k  poškození  jater  a  nervového 
systému. 
Při kontaktu s horkými plochami nebo otevřeným plamenem vzniká vedle chloru též vysoce toxický fosgen. 
Pálení očí,  sliznice nosní a hrtanu i pokožky,  kašel,  nevolnost,  dušnost.  Bolesti  hlavy,  zvracení,  závrať, 
svalová  slabost,  třes,  neklid,  poruchy  srdečního  rytmu,  silné  opojení  až  bezvědomí.
Při krátkodobém působení 0,06-0,1 % za 45 min. vzniká lehká porucha vědomí.    

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Při zvracení je nebezpečí aspirace. Při požití podat parafínový olej (paraffinum liquidum), kontraindikovány 
jsou  mléko,  ricinový  olej,  tuky  i  alkohol).  Kontrolovat  krevní  oběh,  dýchání,  vodní  a  elektrolytové 
hospodářství.  Kontraindikovány jsou deriváty  adrenalinu či  noradrenalinu pro nebezpečí  fibrilace komor. 
Sledovat  jaterní  funkce.  Při  podráždění  dýchacích  cest  vdechovat  každých  10  min.  5  dávek  aerosolu 
s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol) dokud příznaky nevymizí. Při popáleninách pozor na edém plic. 
Počítáme-li  s  možností  vzniku  edému plic,  který  se  může  dostavit  až  s  dvoudenní  latencí,  podáváme 
profylakticky  každých  10  minut  dexamethason  (5  dávek)  asi  třikrát,  i  bez  jakýchkoli  příznaků.  Při 
minimálních  příznacích  již  podávat  aerosol  ve  stejné  frekvenci  dokud  příznaky  nevymizí  -  v  množství 
nejméně celého balení.  Eventuelně dále Hydrocortisonu 250 mg ihned až do 1000 mg prvý den,  snížit 
dávkování 2. a 3. den. Přísný klid na lůžku, profylaxe infekce, podle potřeby kyslík, lidský albumin 20 %.

5. Opatření pro hašení požáru   

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: 
Látka není hořlavá. Hasící prostředky volte podle charakteru požáru.
Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít: 
Nejsou.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Při zahřátí a při styku s horkými povrchy nebo otevřeným ohněm se látka rozkládá a tvoří prudce jedovatý 
fosgen a chlor. Při zahřátí látky vznikají páry, které jsou stejně jako reakční produkty těžší než vzduch a drží 
se při zemi. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou 
nebo mlhou.
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Nevstupovat  do  prostoru  požáru  bez  odpovídajícího  ochranného  oblečení  a  nezávislého  dýchacího 
přístroje.

6. Opatření v případě náhodného úniku   

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Musí být zabráněno přímému kontaktu s výrobkem. Použijte osobní ochrannou výstroj. Místo úniku označte 
(např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. O havárii 
uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči).
Pokud k úniku dojde v uzavřených prostorách, je třeba zabezpečit důkladné větrání a vypnout
elektrický proud.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte úniku výrobku do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Pokud se produkt 
dostal  do  vod,  kanalizace  nebo  půdy,  informujte  příslušné  orgány  zabývající  se  ochranou  životního 
prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Velký únik: Produkt odčerpejte. 
Malý únik: Absorbujte vhodným savým materiálem: písek, suchá zemina,  vapex, křemelina. Shromážděte 
do vhodného označeného kontejneru.  Kontaminovaný materiál odstraňte jako nebezpečný odpad.  Předat 
(řádně označené) oprávněné osobě nebo do spalovny nebezpečných odpadů. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Omezování expozice / osobní ochranné prostředky, oddíl 8. Pokyny pro odstraňování, oddíl 13.

7. Zacházení a skladování   

Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) pro tuto chemickou látku dosud nebyla zpracována.

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Zajistěte dobré větrání pracoviště. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla 
osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte 
styku s kůží a očima.
Pracoviště musí být udržované v čistotě a únikové východy musí být průchodné

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladujte  samostatně v  původních uzavřených  obalových  jednotkách v  suchých uzamčených  skladech. 
Chraňte před slunečním zářením a mimo zdrojů tepla.
Skladujte v ocelových sudech. Neskladujte v nádobách z hliníku, pozinkované oceli.
Sklad musí být vybaven havarijními jímkami.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
Výpary  jsou  těžší  než vzduch a  mohou se  nahromadit  na níže  položených  místech,  jako  jsou šachty, 
cisterny a jiné uzavřené prostory. Do prostor, kde se nacházejí výpary z tohoto výrobku, nevstupujte bez 
speciálního dýchacího přístroje a za dozoru další osoby. 
Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy.
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8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky   

8.1 Kontrolní parametry 
Látka je uvedena v nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci.
Nejvyšší přípustný expoziční limit (PEL): 250 mg/m3 
Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 750 mg/m3          

8.2 Omezování expozice
Pevně uzavřené zařízení a obaly, přirozené a nucené větrání. Zajistěte dobré větrání pracoviště. 
Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit 
v pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody).
Technickými  a  organizačními  opatřeními  je  třeba  dosáhnout  takového stavu,  aby  nebyla  překračována 
nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší a aby byl vyloučen přímý kontakt s látkou.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Po  práci  si  umyjte  ruce  teplou  vodou  a  mýdlem  a  ošetřete  vhodným  reparačním  krémem.  Dodržujte 
bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi.
Ochrana očí a obličeje:
Těsně přiléhavé ochranné brýle nebo obličejový štít.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice - vhodný materiál: chlorovaný polyethylen, nitrilbutadienový kaučuk, ethylvinylalkoholový 
laminát ("EVAL"), polyethylen, polyvinylalkohol, viton. Použitelný materiál: přírodní kaučuk, polyvinylchlorid, 
butylkaučuk, neopren.
Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: Doba průniku: > 240 min.
Krátkodobá expozice: Doba průniku: > 60 min.
Při opakovaném použití rukavic před svléknutím očistěte a na dobře větraném místě uschovejte.
Ochrana kůže:
Ochranný pracovní oděv a obuv. 
Ochrana dýchacích cest:
Při možnosti nadýchání použijte ochrannou masku s filtrem, proti organickým parám a aerosolům. Typ A.
Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte izolační dýchací přístroj.
Omezování expozice životního prostředí:
Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, 
půdy a kanalizace.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti   

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
vzhled:
skupenství: kapalné
Barva: bezbarvá
Zápach: charakteristický
prahová hodnota 

pH: nerelevantní
bod tání / bod tuhnutí: -23 
počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 121 °C 
rychlost odpařování: neuvedeno
hořlavost (pevné látky, plyny): nehořlavý 
horní dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 16-27  obj. % 
tlak páry: 1,9 kPa/20 °C
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hustota páry: 5,83 (vzduch = 1)
relativní hustota: 1,62 g/cm3 

rozpustnost: 0,15 g/l (20 oC)
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda 3,4
viskozita: 0,89 mPa/s 
výbušné vlastnosti: nejsou 
rychlost odpařování: neuvedeno
oxidační vlastnosti: nejsou

9.2 Další informace
Teplota vznícení 635 °C                   

10.   Stálost a reaktivita   
10.1 Reaktivita 

Reaguje s oxidačními činidly, zásadami a kovy. 
10.2 Chemická stabilita 

Za normálních podmínek je stabilní. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

V kontaktu s granulovaným baryem vzniká nebezpečí exploze.
Reaguje s kovy za tvorby výbušných sloučenin. Reaguje s berylliem a lithiem.
Reaguje se silnými oxidačními činidly, sodou, hydroxidem sodným, uhličitanem draselným.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Vyhněte se těmto podmínkám: přímého slunečního záření, vysoké teploty, zdroje vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály 
Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin: chlorovodík, fosgen, chlór.

11.   Toxikologické informace   

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita:
Požití: 
LD50, orálně: potkan, 5000 mg/kg
Toxicita  jednorázové  orální  dávky  se  považuje  za  extrémně  nízkou.  Při  polknutí  malých  množství 
z nedopatření  při  normální  manipulaci  není  pravděpodobné  žádné  ohrožení  zdraví;  polknutí  větších 
množství může vyvolat poškození zdraví. 
Kontakt s kůží: 
LD50, dermálně: králík > 10.000 mg/kg
Není  pravděpodobné,  že  by  jediná  prodloužená  expozice  mohla  vyvolat  vstřebání  látky  pokožkou 
v množstvích, která by měla škodlivý účinek.
Vdechování: 
Tetrachlor je mírné narkotikum.  V uzavřených nebo špatně větraných prostorách se páry mohou rychle 
nahromadit a vyvolat bezvědomí a úmrtí.
Závratě  se mohou dostavit  při  koncentraci  200 ppm  tetrachlorethylenu;  se stoupající  koncentrací  může 
docházet také ke dráždění v dutině nosní, k žaludeční nevolnosti, poruchám koordinace, pocitu opilosti a při 
koncentracích nad 1000 ppm k bezvědomí a k úmrtí.
Jednorázové krátké vdechnutí (v minutách) při koncentracích tetrachlorethylenu nad 6 000 ppm může mít 
okamžitý  smrtelný účinek.  Požití  alkoholu před expozicí  nebo po ní  může znásobit  škodlivé  účinky.  Na 
základě strukturální analogie anebo nejednoznačných údajů o zvířatech lze říci,  že nadměrná expozice 
může potenciálně zvýšit citlivost na epinefrin a dráždivost myokardu (nepravidelný srdeční tep).
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Žíravost / dráždivost pro kůži: Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány.
Delší nebo opakovaná expozice může vyvolat podráždění pokožky, dokonce i poleptání. Opakovaný kontakt 
může vyvolat vysychání nebo loupání kůže.
Vážné poškození očí / podráždění očí: 
Může vyvolat bolest. Může vyvolat mírné podráždění. Páry mohou dráždit oči (při konc. cca 100 ppm) Může 
vyvolat lehké poškození rohovky.
Senzibilizace  dýchacích  cest  /  senzibilizace  kůže: Při  pokusech  na  morčatech  nevyvolal  alergickou 
reakci kůže.
Styk s kůží může zhoršit existující dermatitidu.
Mutagenita v zárodečných buňkách: Testy mutagenních vlivů prováděné in vitro (ve zkumavce) přinesly 
negativní výsledky. Studie mutagenních vlivů na zvířata byly negativní.
Karcinogenita:  Byla  pozorována  zvýšená  míra  výskytu  spontánně  se  objevujících  maligních  nádorů 
u jistých  druhů laboratorních krys  a  myší.  Jiné dlouhodobé studie  vlivu  vdechování  u krys  neprokázaly 
reakci ve formě tvorby nádorů.
Epidemiologické  studie  jsou  omezené  a  neprokázaly  souvislost  mezi  působením  tetrachlorethylenu 
a rakovinou. U tetrachlorethylenu se nepředpokládá, že by pro člověka znamenal měřitelné karcinogenní 
nebezpečí v případě, že se dodržují předpisy pro manipulaci.
.
Toxicita  po reprodukci:  Malformace  nejsou  pravděpodobné.  Expozice,  které  nemají  žádné  účinky  na 
matku, by neměly mít žádný vliv na plod. Nedochází k defektům plodu u zvířat, jiné účinky byly pozorovány 
u plodu jen v případě dávek, které vyvolaly toxické účinky u matky.

Toxicita  po  specifické  cílové  orgány  –  jednorázová  expozice:  Známkami  a  symptomy  nadměrné 
expozice mohou být škodlivé účinky na centrální nervovou soustavu. Známkami a symptomy nadměrné 
expozice mohou být anestetické nebo omamné účinky.
Toxicita po specifické cílové orgány – opakovaná expozice:  Opakovaná expozice laboratorních zvířat 
vysokým koncentracím vyvolala škodlivé účinky na játra nebo ledviny.

Nebezpečnost při vdechnutí: Vnikne-li produkt do očí, hrozí poškození až ztráta zraku.

12.   Ekologické informace   

12.1 Toxicita: 
Toxická pro vodní organizmy.
Látka má toxický účinek na vodní organismy (LC 50/EC 50/IC 50 mezi 1 a 10 mg/l). Akutní toxicita LC 50 
pro ryby leží v rozsahu 4,8 – 52,2 mg/l
LC50, 48 hod., daphnia magna: 9 - 18 mg/l

12.2 Persistence a rozložitelnost: 
Biodegradace  za  aerobních  podmínek  je  pod  hranicí  zjistitelnosti.  Za  anaerobních  podmínek  (bez 
přítomnosti  kyslíku)  dochází  k  biodegradaci  jen  pomalu.  Předpokládá  se  degradace  v  atmosféře. 
Předpokládá se, že v troposféře má tento materiál poločas rozkladu 140 – 150 dnů.

12.3 Bioakumulační potenciál: Experimentálně určený biokumulační faktor (BCF) u ryb je 30-50.

12.4 Mobilita  v  půdě:  Logaritmus  rozdělovacího  koeficientu  pro  systém  oktanol/voda  (log  Pow)  je  3,40. 
Potenciál mobility v půdě je střední (Poc se pohybuje mezi 150 - 500).

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvT: Látka není PBT nebo vPvB podle přílohy XIII Nařízení 1907/2008.

12.6 Jiné nepříznivé účinky: neuvedeno
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13.   Pokyny pro odstraňování   

13.1 Metody nakládání s odpady 
Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s odpady.
Kód odpadu:    07 01 03* – Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
      znečištěné. Nebezpečný odpad.

Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi přípravku a všech znečištěných obalů:
Předejte k likvidaci  oprávněné organizaci.  Vhodné způsoby likvidace: spálení ve spalovně průmyslových 
odpadů. Zbytky produktu nesmějí být vypouštěny do kanalizace, vodotečí ani do blízkosti vodních zdrojů, 
stejně jako oplachové vody obsahující produkt.

 
14.   Informace pro přepravu   

14.1 Číslo OSN (UN číslo): 1897
14.2 Příslušný název OSN pro zásilku: TETRACHLORETHYLEN

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 6.1
Klasifikační kód: T1
Identifikační číslo nebezpečnosti: 60
Bezpečnostní značka: 6.1

14.4 Obalová skupina: III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Přepravní kategorie: 2
Kód omezení vjezdu do tunelu: E
Omezené množství (LQ): LQ7

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

15.   Informace o předpisech   

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

Informace poskytnuté výrobcem

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  ze  dne  18.  prosince  2006  o  registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 
o změně  směrnice  1999/45/ES  a  o  zrušení  nařízení  Rady  (EHS)  č.  793/93,  nařízení  Komise  (ES) 
č. 1488/94,  směrnice  Rady  76/769/EHS  a  směrnic  Komise  91/155/EHS,  93/67/EHS,  93/105/ES 
a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů - (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 , ve znění 
pozdějších předpisů - (CLP)

Nařízení (ES) č. 790/2009 

Směrnice 67/548/EHS, 1999/45/ES

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách, ve znění 
změněném vyhláškou č. 369/2005 Sb. – Seznam závazně klasifikovaných látek

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických přípravků,  jejichž uvádění na trh  je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh,  do oběhu nebo 
používání je omezeno

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění č. 14/2007 Sb. m. s.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro látku nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení (ES) č.1907/2006 REACH.

16.   Další informace  

Pokyny pro školení: 

Pracovníci  přicházející  do  styku  s nebezpečnými  chemickými  látkami  či  přípravky  musí  mít  přístup 
k údajům, které jsou uvedeny v tomto bezpečnostním listu a musí být s nimi prokazatelně seznámeni. 

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu představují v současné době platné údaje a nejvhodnější 
postupy pro používání  a zacházení s touto látkou v běžných podmínkách.  Jakékoli  jiné používání  nebo 
zacházení s touto látkou, které není v souladu s údaji tohoto Bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za 
vady, resp. škodu, za kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce.

Doporučená omezení použití:
Výrobek nesmí být používán jiným způsobem, než je stanoveno v návodu k použití.

Další informace (písemné odkazy, kontaktní místo technických informací):
Klasifikace dle údajů z legislativy. Látka je uvedena v harmonizovaném seznamu závazně klasifikovaných 
látek.

Zdroj nejdůležitějších dat použitých při sestavování bezpečnostního listu:
Státní legislativa, odborná literatura, databáze RTECS

Změny z revize bezpečnostního listu:
Důvod změny: nová legislativa
Nařízení komise (EU) č. 453/2010
Úpravy v bodech 1, 2, 3, 8, 12, 15, 16


