Karta bezpečnostných údajov
EasyExtract™
v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830
Dátum vydania: 26. 11. 2019 Dátum spracovania: 20. 2. 2020 Znenie: 1.1

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Názov produktu

: EasyExtract™

Výrobný kód

: CAL0510 og CAL0510L

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

: Profesionálne použitie

Použitie látky/zmesi

: Na diagnostické použitie in vitro

Použitia, pred ktorými sa varuje
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Dodávateľ
Calpro AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
T +47 40 00 42 79
mail@calpro.no - calpro.no
1.4. Núdzové telefónne číslo
Krajina

Organizácia/Spoločnosť

Adresa

Číslo pohotovosti

Slovensko

Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramáre, Klinika pracovného
lekárstva a toxikológie

Limbová 5
833 05 Bratislava

+421 2 54 77 41 66

Komentár

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Neklasifikovaný
Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
2.2. Prvky označovania
Výrobok sa javí ako zdravotnícka pomôcka, a preto nepodlieha označovaniu (Nariadenie EÚ č. 1272/2008, článok 1, odsek 5d).
2.3. Iná nebezpečnosť
Ostatné nebezpečenstvá, ktoré si nevyžadujú
klasifikáciu

: Žiadne za normálnych podmienok.

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
Neuplatňuje sa
3.2. Zmesi
Názov

Identifikátor produktu

Konc.
(% w/w)

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
č.1272/2008 [CLP]

azid sodný

(č. CAS) 26628-22-8
(č.v ES) 247-852-1
(č. Indexu) 011-004-00-7
(REACH čís) 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
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reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl2H-izotiazol-3-ónu (3:1)
(Poznámka B)

(č. CAS) 55965-84-9
(č. Indexu) 613-167-00-5
(REACH čís) 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)

Názov

Identifikátor produktu

Špecifické limity koncentrácie

reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl2H-izotiazol-3-ónu (3:1)

(č. CAS) 55965-84-9
(č. Indexu) 613-167-00-5
(REACH čís) 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

Špecifické limity koncentrácie:

Poznámka B : Niektoré látky (kyseliny, zásady, atď.) sa na trh uvádzajú vo vodných roztokoch v rozličných koncentráciách, ktoré si yžadujú odlišnú
klasifikáciu a označovanie, pretože ich nebezpečnosť sa pri rôznych koncentráciách mení V časti 3 majú záznamy s poznámkou B všeobecný tvar:
„kyselina dusičná ... %“. V tomto prípade musí dodávateľ na etikete uviesť percentuálnu koncentráciu roztoku. Ak sa neuvedie inak, predpokladá
sa, že sa koncentrácia označuje v hmotnostných percentách.
Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné opatrenia prvej pomoci

: Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. Pri zdravotných problémoch,
volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí

: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou

: Pokožku umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte
lekársku pomoc/starostlivosť.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami

: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri akejkoľvek pochybnosti, alebo ak
symptómy naďalej pretrvávajú, privolajte lekára.

Opatrenia prvej pomoci po požití

: Vypláchnite ústa. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky
: Žiadne známe účinky tohto produktu.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Neboli identifikované žiadne špecifické opatrenia.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok

: Používajte adekvátne prostriedky na boj proti okolitému požiaru. suchý chemický prášok,
pena odolná voči alkoholom, oxidu uhličitého(CO2), rozprášená voda, piesok, zem.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečenstvo požiaru
: Nehorľavý.
Nebezpečné produkty rozkladu

5.3. Rady pre požiarnikov
Protipožiarne opatrenia

: Oxidy uhlíka (CO, CO2). oxidy dusíka (NOx) a oxidy síry. Chlorovodík. Výpary oxidu
horečnatého. Dusivý pri vysokých koncentráciách. oxid sodný.

: Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.
Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Neprenikajte do ohnivej oblasti bez
ochranných prostriedkov vrátane dýchacieho prístroja.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Všeobecné opatrenia
: Zabezpečiť náležité vetranie, predovšetkým na uzavretých miestach. Nevdychujte pary.
Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť.
6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Núdzové plány

: Priestory evakuujte. Premiestnite nadbytočný personál. Obmedzený zásah kvalifikovaného
personálu vybaveného vhodnou ochranou.
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6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo

: Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Pre viac informácií si pozrite časť 8:
"Kontrola expozície/osobná ochrana.".

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte, aby sa výrobok dostal do kanalizácie a verejného vodovodu. Upozornite patričné orgány v
prípade, ak tekutina prenikne do odtokov alebo do vody vo verejnej oblasti.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Čistiace procesy
: Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu.
Iné informácie

: Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Kontrola vystavenia/individuálnej ochrany. Pozri časť 8. Pre viac informácií pozri časť 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné
: Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Noste individuálne ochranné vybavenie. Vyhnúť
zaobchádzanie
sa kontaktu s očami a pokožkou. Zaobchádzajte ako s biologicky nebezpečným infekčným
materiálom.
Hygienické opatrenia

: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Podmienky skladovania
: Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
Nekompatibilné materiály

: Pozri časť 10 o nekompatibilných materiáloch.

Teplota skladovania

: 2 – 8 °C

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
Žiadne dodatočné údaje.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
azid sodný (26628-22-8)
Slovensko

Miestny názov

Azid sodný

Slovensko

NPHV (priemerná) (mg/m³)

0,1 mg/m³

Slovensko

OEL STEL (mg/m³)

0,3 mg/m³

Slovensko

Upozornenie (SK)

K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou

8.2. Kontroly expozície
Ochrana rúk:
V prípade opakovaného alebo dlhšieho kontaktu noste rukavice. Noste gumené rukavice alebo latexové rukavice. Nitrilová guma. Neoprén.
Hrúbka materiálu: 0,10mm. Čas zlomu : >480 min. STANDARD EN 374.
Ochrana očí:
Za normálnych podmienok používania sa nevyžaduje žiadna špeciálna ochrana zraku. Používajte ochranné okuliare ak sa vyskytne riziko
kontaktu s očami spôsobené vystrieknutím. STANDARD EN 166.
Ochrana pokožky a očí:
Noste vhodný ochranný odev. Laboratórny plášť.
Ochrana dýchania:
Za bežných stanovených podmienok používania a pri náležitom vetraní sa nevyžaduje žiadne zariadenie na ochranu dýchania
Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia:
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Iné informácie:
Vybavenie osobnej ochrany je potrebné voliť s ohľadom na normy CEN a po dohovore s dodávateľom tohto vybavenia.
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ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo
: Pevné skupenstvo
Výzor

: Prednaplnené plastové zariadenie na odber vzoriek naplnené 1 475 ml extrakčného pufra.

Farba

: Buffer: :číry.

Čuch

: Žiadne.

Prah zápachu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

pH

: 7,8 – 8,2

Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod tavenia / oblasť topenia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod tuhnutia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod varu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod vzplanutia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Teplota samovznietenia

: Nie je samozápalné.

Teplota rozkladu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Horľavosť (pevná látka, plyn)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Tlak pary

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Relatívna hustota pár pri 20 °C

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Relatívna hustota

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Hustota

: ≈ 1 g/ml

Rozpustnosť

: Zmiešateľné s vodou.

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Viskozita, kinematický

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Viskozita, dynamický

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Explozívne vlastnosti

: Nevýbušné.

Vlastnosti podporujúce horenie

: Nehorľavý.

Limity výbušnosti

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

9.2. Iné informácie
dodatočné pokyny

: Žiaden doposiaľ známy

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Žiadne za normálnych podmienok.
10.2. Chemická stabilita
Stabilné pri okolitej teplote a za normálnych užívateľských podmienok.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Zlúčeniny medi. Zlúčeniny olova: Možnosť vzniku výbušných pár/výbušného vzduchu.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Žiaden doposiaľ známy.
10.5. Nekompatibilné materiály
Silné kyseliny a oxidanty. Redukčné materiály. Amíny. Halogénové uhľovodíky. Kovy. Chlór. Hydrazín [(NH2) 2]. dimetyl-sulfát. Tioly.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemal vznikať žiadny nebezpečný rozkladový produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita (perorálna)

: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (dermálna)

: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (inhalačná)

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

azid sodný (26628-22-8)
LD50 orálne potkan

27 mg/kg
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LD50 na koži u potkana

50 mg/kg

LD50 dermálne králik

20 mg/kg

reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (55965-84-9)
LD50 orálne potkan

64 mg/kg

LD50 dermálne králik

300 mg/kg

LC50 inhalácia potkan (mg/l)

3 mg/l/4h

Poleptanie kože/podráždenie kože

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Mutagenita zárodočných buniek

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Karcinogenita

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Reprodukčná toxicita

: Neklasifikovaný

pH: 7,8 – 8,2

pH: 7,8 – 8,2

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Aspiračná nebezpečnosť

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Ekológia - všeobecne

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá
(akútna)

: Neklasifikovaný

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá
(chronická)

: Neklasifikovaný

azid sodný (26628-22-8)
LC50 ryby 1

0,7 mg/l (96 hod Lepomis macrochirus)

EC50 Dafnia 1

4,2 mg/l (48 hodiny - Daphnia pulex)

reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (55965-84-9)
LC50 ryby 1

0,19 mg/l (96 hodín - pstruh dúhový)

EC50 Dafnia 1

0,16 mg/l (48 hod - Daphnia magna)

ErC50 (riasy )

0,027 mg/l (IC 50, 72 hodín - Selenastrum capricornutum)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
EasyExtract™
Perzistencia a degradovateľnosť

Žiadne údaje.

reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (55965-84-9)
Biodegradácia

39 – 62 % (28 dní, metóda: OECD 301B)
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12.3. Bioakumulačný potenciál
EasyExtract™
Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (55965-84-9)
Biookncentračný činiteľ (BCF REACH)

< 100

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

<3

12.4. Mobilita v pôde
EasyExtract™
Ekológia - pôda

Žiadne údaje.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
EasyExtract™
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
Iné nepriaznivé účinky

: Žiaden doposiaľ známy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Regionálna legislatíva (odpady)

: Zaobchádzajte ako s biologicky nebezpečným infekčným materiálom.

Metódy spracovania odpadu

: Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s pokynmi spoločnosti, ktorá je oprávnená na
triedenie nebezpečného odpadu.

Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a
obalov

: Odstráňte v súlade s platnými miestnymi/národnými bezpečnostnými predpismi.

Ekológia - odpadové materiály

: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Európsky katalógový kód pre odpady (CED)

: 18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1. Číslo OSN
Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
Neuplatňuje sa
14.4. Obalová skupina
Neuplatňuje sa

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Žiadne ďalšie dostupné informácie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Pozemná doprava
Neuplatňuje sa
Lodná doprava
Neuplatňuje sa
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Letecká preprava
Neuplatňuje sa
Vnútrozemská preprava
Neuplatňuje sa
Železničná doprava
Neuplatňuje sa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
EU-predpisy
Neobsahuje látky z REACH
Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú Nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 4. júla 2012, ktoré sa týka vývozu
a dovozu nebezpečných chemických látok.
Neobsahuje žiadne látky, ktorá podlieha Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických
látkach

Národné predpisy
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2015/830/EC, 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Dalšie informácie
SDS ID

: 304727

Zdroj údajov

: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2015/830/EC, 1272/2008 z 16. decembra
2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. Diagnostické zdravotnícke pomôcky in
vitro, EU-regulation 1272/2008/EC, article 1, paragraph 5d.

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Neklasifikovaný

Úplné znenie viet H a EUH:
Acute Tox. 1 (Dermal)

Akútna toxicita (dermálna), kategória 1

Acute Tox. 2 (Dermal)

Akútna toxicita (dermálna), kategória 2

Acute Tox. 2 (Oral)

Akútna toxicita (orálna), kategória 2

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Akútna toxicita (inhal.), kategória 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Akútna toxicita (orálna), kategória 3

Aquatic Acute 1

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

Aquatic Chronic 1

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1

Eye Dam. 1

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1

Eye Irrit. 2

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2

Skin Corr. 1B

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1B

Skin Corr. 1C

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1C

Skin Irrit. 2

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2

Skin Sens. 1

Kožná senzibilizácia, kategória 1

Skin Sens. 1A

Kožná senzibilizácia, kategória 1A

STOT RE 2

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2

H300

Smrteľný po požití.

H301

Toxický po požití.

H310

Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
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H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
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