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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku
Název výrobku : EasyExtract™
Kód výrobku : CAL0510 og CAL0510L

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Profesionální použití
Použití látky nebo směsi : Pro diagnostiku in vitro.

Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé 

situace
Komentář

Česká republika Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF 
UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

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

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení
Produkt je považován za lékařské zařízení a proto nepodléhá označení (předpis EU 1272/2008, článek 1, odstavec 5d).

2.3. Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Za běžných podmínek žádné.
Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky
Nevztahuje se

3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku Konc.
(% w/w)

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

azid sodný (Číslo CAS) 26628-22-8
(Číslo ES) 247-852-1
(Indexové číslo) 011-004-00-7
(REACH-č) 01-2119457019-37

0,1 Acute Tox. 2 (Oral), H300
Acute Tox. 1 (Dermal), H310
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Dodavatel
Calpro AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
T +47 40 00 42 79
mail@calpro.no - calpro.no

mailto:mail@calpro.no
calpro.no
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reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-4(2H)-on [číslo ES 
247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] 
(3:1), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 
[číslo ES 247-500-7] , 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 
220-239-6] (3:1)
(Poznámka B)

(Číslo CAS) 55965-84-9
(Indexové číslo) 613-167-00-5
(REACH-č) N/A

< 0,1 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Specifické koncentrační limity:

Název Identifikátor výrobku Specifické koncentrační limity

reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-4(2H)-on [číslo ES 
247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] 
(3:1), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 
[číslo ES 247-500-7] , 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 
220-239-6] (3:1)

(Číslo CAS) 55965-84-9
(Indexové číslo) 613-167-00-5
(REACH-č) N/A

( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318
( 0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Poznámka B : Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou 
klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení 
tohoto typu: „… % nitric acid“ („… % kyselina dusičná“). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v 
procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.
Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické 

informační středisko nebo lékaře.
První pomoc při vdechnutí : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
První pomoc při kontaktu s kůží : Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření.
První pomoc při kontaktu s okem : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě pochybností, nebo 
pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

První pomoc při požití : Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky : Žádné známé vlivy tohoto produktu.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou určena žádná zvláštní opatření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva. suchý chemický prášek, pěna odolná 

vůči alkoholům, oxid uhličitý (CO2), vodní mlha, písek, hlína.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru : Nehořlavý.
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 
produkty

: Oxidy uhlíku (CO, CO2). oxidy dusíku (NOx) a oxidy síry. Chlorovodík. Výpary oxidu 
hořečnatého. Ve vysokých koncentracích dusivý. oxid sodný.

5.3. Pokyny pro hasiče
Opatření pro hašení požáru : Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření. Odstraňte všechny zdroje 

zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Nevstupujte do místa požáru bez řádného 
ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Zajistěte dostatečné větrání, zejména v omezených prostorách. Nevdechujte páry. 

Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Plány pro případ nouze : Vykliďte _roctor. Evakuujte nepotřebné pracovníky. Zasahovat smějí pouze kvalifikovaní 

pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami.
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6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování 

expozice / osobní ochranné prostředky“.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody 
nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte vstřebat do absorbujícího materiálu.
Další informace : Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Omezování expozice a osobní ochranné pomůcky. Viz nadpis 8. Další informace viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vyvarujte se 

zasažení pokožky a očí. Manipulace jako s biologicky nebezpečným infekčním materiálem.
Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si 

vždy umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původním obalu.
Neslučitelné materiály : Viz část 10 o neslučitelných materiálech.
Skladovací teplota : 2 – 8 °C

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Žádné další údaje.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry
azid sodný (26628-22-8)

Česká republika Místní název Azid sodný

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,1 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 0,038 ppm

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 0,3 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 0,113 ppm

Česká republika Poznámka (CZ) D

8.2. Omezování expozice
 

Ochrana rukou:

Při opakovaném nebo dlouhodobějším kontaktu používejte rukavice. Používejte gumové nebo latexové rukavice. Nitrilový kaučuk. Neopren. 
Tloušťka vrstvy: 0,10mm. Doba průniku: >480 min. STANDARD EN 374.

Ochrana očí:

Za normálních podmínek není nutné používat žádné zvláštní pomůcky na ochranu očí. Hrozí-li zasažení očí vystřikujícím materiálem, používejte 
ochranné brýle. STANDARD EN 166.

Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv. Laboratorní plášť.
 

Ochrana cest dýchacích:

Za normálních podmínek při zajištění dostatečného větrání není nutné používat žádné ochranné dýchací pomůcky

Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Další informace:
Osobní ochranné pracovní prostředky je třeba vybírat podle norem CEN a po poradě s jejich dodavatelem.
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Pevná látka
Vzhled : Předplněné plastové zařízení pro odběr vzorků, naplněné 1,475 ml extrakčního pufru.
Barva : Buffer: :čirý.
Zápach : Bez význačných příznaků.
Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
pH : 7,8 – 8,2
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení : Není samovznětlivý.
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota : ≈ 1 g/ml
Rozpustnost : Lze mísit s vodou.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Nevýbušný.
Oxidační vlastnosti : Nehořlavý.
Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje

9.2. Další informace
Doplňkové informace : Podle našich poznatků žádné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Za běžných podmínek žádné.

10.2. Chemická stabilita
Stabilní při pokojové teplotě a při používání za běžných podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Slitiny mědi. Sloučeniny olova: Riziko vzniku výbušné směsi výparů se vzduchem.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Podle našich poznatků žádné.

10.5. Neslučitelné materiály
Silné kyseliny a oxidační činidla. redukovadla. Aminy. Halogenované uhlovodíky. Kovy. Chloridy. hydrazin [(NH2)2]. dimethyl-sulfát. Thioly.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

azid sodný (26628-22-8)

LD50, orálně, potkan 27 mg/kg
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LD50, dermálně, potkan 50 mg/kg

LD50 potřísnění kůže u králíků 20 mg/kg

reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-4(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), reakční směs : 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] , 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

LD50, orálně, potkan 64 mg/kg

LD50 potřísnění kůže u králíků 300 mg/kg

LC50, inhalačně, potkan (mg/l) 3 mg/l/4 h

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
pH: 7,8 – 8,2

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno

pH: 7,8 – 8,2
Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Karcinogenita : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

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

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice

: Neklasifikováno

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

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

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 
(akutní)

: Neklasifikováno

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 
(chronickou)

: Neklasifikováno

azid sodný (26628-22-8)

LC50 ryby 1 0,7 mg/l (96 hodin Lepomis macrochirus)

EC50 dafnie 1 4,2 mg/l (48 hodin - Daphnia pulex)

reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-4(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), reakční směs : 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] , 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

LC50 ryby 1 0,19 mg/l (96 hodiny - Trota iridea)

EC50 dafnie 1 0,16 mg/l (48 hodiny - Daphnia magna)

ErC50 (řasy) 0,027 mg/l (EC50, 72 hodiny - Selenastrum capricornutum)

12.2. Perzistence a rozložitelnost
EasyExtract™ 

Perzistence a rozložitelnost Žádné údaje.

reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-4(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), reakční směs : 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] , 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

Biologický rozklad 39 – 62 % (28 dní, metoda: OECD 301B)
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12.3. Bioakumulační potenciál
EasyExtract™ 

Bioakumulační potenciál Nejsou dostupné žádné údaje.

reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-4(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), reakční směs : 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] , 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

Faktor biokoncentrace (BCF REACH) < 100

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) < 3

12.4. Mobilita v půdě
EasyExtract™ 

Ekologie - půda Žádné údaje.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
EasyExtract™ 

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Jiné nepříznivé účinky : Podle našich poznatků žádné.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Manipulace jako s biologicky nebezpečným infekčním materiálem.
Metody nakládání s odpady : Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem 

odpadu.
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.
Ekologie - odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 18 02 03 - odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní poža-davky s 

ohledem na prevenci infekce

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

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

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN číslo

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

Nejsou dostupné žádné doplňující informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Nevztahuje se

Doprava po moři
Nevztahuje se
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Letecká přeprava
Nevztahuje se

Vnitrozemská lodní doprava
Nevztahuje se

Železniční přeprava
Nevztahuje se

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

ODDÍL 15: Informace o předpisech

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

Předpisy EU

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných 
chemických látek.
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách

Národní předpisy
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2015/830/EC, 1272/2008 ze dne 16. prosince 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

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

SDS ID : 304727
Zdroje dat : NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2015/830/EC, 1272/2008 ze dne 16. prosince 

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. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, EU-regulation 
1272/2008/EC, article 1, paragraph 5d.

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

Neklasifikováno

 Úplné znění vět H a EUH:

Acute Tox. 1 (Dermal) Akutní toxicita (dermální), kategorie 1

Acute Tox. 2 (Dermal) Akutní toxicita (dermální), kategorie 2

Acute Tox. 2 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 2

Acute Tox. 3 (Inhalation) Akutní toxicita (inhalační), kategorie 3

Acute Tox. 3 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

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

Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B

Skin Corr. 1C Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1C

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

Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kategorie 1

Skin Sens. 1A Senzibilizace kůže, kategorie 1A

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2

H300 Při požití může způsobit smrt.

H301 Toxický při požití.
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H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H331 Toxický při vdechování.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


