37.1.2

Bezpečnostní list

strana 1/6

podle 1907/2006/ES, Článek 31
Verze: 1

Revize: 09.09.2013

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní označení: Pevalen™
· Identifikátor výrobku Pevalen™
· Registrační číslo 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
· Použití látky / přípravku Změkčovadlo
· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
Perstorp Oxo AB
SE-444 84 Stenungsund
Sweden
Tel. +46 303 728600
Fax. +46 303 728607
www.perstorp.com
· Obor poskytující informace: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
(Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Látka není klasifikována podle nařízení CLP.
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES
Látka není klasifikována jako zdraví škodlivá ani jako nebezpečná pro životní prostředí podle příslušné
směrnice.
· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Nedá se používat.
· Piktogramy označující nebezpečí Nedá se používat.
· Signální slovo Nedá se používat.
· Údaje o nebezpečnosti Nedá se používat.
· Bezpečnostní pokyny Nedá se používat.
· Označení nebezpečí: S tímto výrobkem nejsou spojena žádná zvláštní nebezpečí.
· 2.3 Další nebezpečnost
Pozor – látka dosud není plně otestována.
S ohledem na strukturu látky a výsledky studií provedených u podobných výrobků předpokládáme, že
produkt není klasifikovaný.
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Ne.
· vPvB: Ne.
*

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.1 Látky Ano
· Složení výrobku:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester
CZ
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Při nadýchání:
Pokyny pro první pomoc nejsou zapotřebí, avšak pro osobní pohodu je vhodné postiženou osobu
přemístit na čerstvý vzduch.
· Při styku s kůží:
Pokyny pro první pomoc nejsou zapotřebí, avšak z hygienických důvodů postiženou kůži omyjte
mýdlem a vodou.
· Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
· Při požití:
Vypláchněte ústa vodou.
Při požití většího množství, nebo pokud je vám zle, vyhledejte lékařskou pomoc.
· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo hasící pěnou odolnou
alkoholu.
· Nevhodná hasiva: Plný proud vody.
· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru se může uvolnit:
Oxid uhelnatý (CO)
Oxid uhličitý (CO2)
· 5.3 Pokyny pro hasiče
· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Hasiči musí používat vhodné ochranné prostředky a samostatný dýchací přístroj (SCBA)
s celoobličejovou maskou pracující v pozitivním tlakovém režimu.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Z hygienických důvodů používejte ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv a pryžovou obuv.
· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Minimalizujte oblast šíření a pokrývají kanalizace.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
Nesmí proniknout do kanalizace, vrchních vod, spodních vod.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Malý únik:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla).
Velký únik:
Výrobek odčerpejte do rezervní vhodně označené nádoby.
· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

(pokračování na straně 3)
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
V případě rizika expozice používejte osobní ochranné prostředky podle ustanovení oddílu 8.
Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nedá se používat.
· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Přechovávat jen v původní nádobě.
· Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.
· 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství l, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční
hodnoty.
· DNEL Není určeno
· PNEC Není určeno
· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgánů:
Při dobrém větrání prostoru není třeba.
Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí.
· Ochrana rukou:
Ochranné rukavice nejsou zapotřebí. Doporučujeme však používat ochranné pryžové rukavice.
· Materiál rukavic
Butylkaučuk
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle
výrobce.
· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana očí: Pokud zacházet s možným rizikem může dojít k vystříknutí, používejte ochranné brýle.
· Ochrana kůže: Běžný pracovní oděv pro chemický průmysl (dlouhé nohavice a rukávy).
· Omezení a kontrola expozice životního prostředí. Není požadováno.
· Opatření k řízení rizik
Scénáře expozice nejsou dostupné, neboť výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý ani jako
nebezpečný pro životní prostředí podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP).
CZ

(pokračování na straně 4)

37.1.2

Bezpečnostní list

strana 4/6

podle 1907/2006/ES, Článek 31
09.09.2013

Verze: 1

Revize: 09.09.2013

Obchodní označení: Pevalen™
(pokračování strany 3)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Skupenství:
Tekutina
Barva:
Bezbarvá
· Zápach (vůně):
Jemný
· Hodnota pH:

6-7

· Změna stavu
Bod tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:

Není určeno
Není určeno

· Bod vzplanutí:

230-250 °C

· Zápalnost (tuhé, plynné skupenství):

Nedá se používat.

· Zápalná teplota:

Není určeno

· Teplota rozkladu:

Není určeno

· Nebezpečí exploze:

Není výbušný.

· Meze výbušnosti:
Není určeno
· Vlastnosti zvyšující nebezpečí vzniku požáru: Není oxidující.
· Tenze par:

Není určeno

· Hustota:

1,039 g/cm3

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě:

Není určeno

· Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

Není určeno

· Viskozita:
Dynamicky při 23 °C:
· 9.2 Další informace

33 mPas
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita
Nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje ze zkoušek pro tento výrobek. Bližší informace naleznete
v následujících částech této kapitoly.
· 10.2 Chemická stabilita Výrobek je za normálních podmínek stálý
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Nejsou známy.
· 10.5 Neslučitelné materiály: Nejsou známy.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita:
· LD/LC50 hodnoty: Informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 5)
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· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Informace nejsou k dispozici.
· na zrak: Informace nejsou k dispozici.
· Senzibilizace Informace nejsou k dispozici.
· Toxicita po opakovaných dávkách Informace nejsou k dispozici.
· Karcinogenity: Informace nejsou k dispozici.
· Mutagenita: Informace nejsou k dispozici.
· Toxicity pro reprodukci: Informace nejsou k dispozici.
· Poznámka:
Pozor – látka dosud není plně otestována.
S ohledem na strukturu látky a výsledky studií provedených u podobných výrobků předpokládáme, že
produkt není klasifikovaný.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita: Informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál Informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v půdě Informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Ne.
· vPvB: Ne.
· 12.6 Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Poznámka:
Pozor – látka dosud není plně otestována.
S ohledem na strukturu látky a výsledky studií provedených u podobných výrobků předpokládáme, že
produkt není klasifikovaný.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný odpad.
Spalujte v autorizovaném zařízení.
· Evropský katalog odpadů
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
· Kontaminované obaly:
Kontaminovaný obalový materiál se musí zneškodňovat stejným způsobem jako výrobek.
· Doporučení: Likvidace podle příslušných předpisů.
· Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
· 14.1 Číslo OSN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

(pokračování na straně 6)
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· 14.2 Technický název
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· třída

-

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
· Látka znečišťující moře (známka nebezpečnosti
pro životní prostředí) :
Ne
· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatele

Nedá se použít.

· 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II
MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nedá se použít.

· Přeprava/další údaje:

Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný
náklad

ODDÍL 15: Informace o předpisech
· 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy
týkající se látky nebo směsi
Nedá se používat.
· Národní předpisy:
· Ostatní předpisy, omezení a zakazující předpisy Nedá se používat.
· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpečnostní list: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ

