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Ťento BLV (bezpecnostni Iist výrobku)íespektuje normy a |egis|ativní požadavky p]ainé v ceské |epub|ice a nemusí
spInoVaI legisIativní požadaVky pIainé v jiných zemích'

1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTUPODNIKU

Udaje o v.ýrobku

NázeV Výrobku

Synonyma

I DLPont stone ' ech ' Pío.ess.ona Fresn corc.ele sea|eÍ .W-

: DLPont storeTech Profess'onaI F-esh con( Íef€

Firma : Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
DuPont chemicaI soIutions EnterpÍise
Ketenis laan 1, Haven 1548
B-9130 Ka lo
Belgie

Te|efonní | +32.3'73a'2211

Fax : +32'3-730.2390

Te|efonníčís|opro : +1.860-892.7693
na|éhaVé sitUace

E.mai|ová adresa : sds-suppo.t@che'dupont.com

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Nebezpecnost tohoto pÍoduktu je spojena zejména s jeho zpracovánínr'
Vd€chování rozk|adných produk1Ů ve vyšších koncentracích rnŮŽe způsobovat dýchavičnost (otok p]ic)'
Vdechováni aeíosoIU nebojemne ÍozpÍašované m]hy muže zpusobit Vá#né dýchací pÍob|émy'

3. SLOZENUINFORMACE O SLOZKACH

chemická charakteristika : Disperze f|uorop]asiu. Vodná disp€rze
směsi

P|né znění R Vět uvedenÝch V tomto oddi|u ie uvedeno V oddí|u 16'

chefirickÝ název c. cAs c.Es K|asjÍikace
1 Buloxy 2 propano 5131-66-8 225-878-4 Xi; R36/38 1 - 2

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

Všeobecné pokyny Postiženého vyneste na čers|Vý Vzduch a u|ožie' osobám v bezvědomí njkdy
nepodáVejte nic Úsiy' PostiŽeného zvracejícího v po|oze na zádech otočte do
stabilizované po|ohy na boku' PřetrváVajÍ.|] symptorrry nebo existují ja kéko]i
pochybnostije nutno VyŽádat si radu ]ékaře'
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Vdechnulí l Vyjděte na č'stý ýzduch' Xyslík nebo v případě nulnosti umě|é dýchání. Při
závaŽném WstavenÍ V|iVU konzu|tuites |ékařem'

styk s kŮŽí | |hned op|achujte ve|kým množstvím Vody. Potřísněný oděV před novým pouŽitím
vvoerle.

zaŠaŽe|í očí | odstraňte kontaktnl čočku' |hned Vyp|achuji € Ve kýnr množstvírn vody' a to ] pod
víčky' Při přetNáVajÍcím podráŽděníoóivyh edejte odboÍného |ékaře'

PoŽití : NEVYVoLÁVEJTE zvracenÍ. Dejte vypjt 1 až 2 sk|enice Vody' |hned privo|ejte
lékaře.

5. OPATRENI PRO HASENI POzARU

Vhodných hasiv I opatření pň požáÍU majlodpovídal oko|ním podmÍnkám''  Vodním|ha, oxid
uhIičiý (Co2)' s!chý prášek' Pěna'

specifická nebezpečí při I Nebezpečné produkty Íozk|adu
hašenípožáru

zv|áštních ochíanných : Mějte pňpraven izo|ačni dýchací přístroj a ochÍanný chemický oděV.
proslředkú pro hasiče

Dá|ší informace : Personá| odvedte do bezpečí'

6, oPATRENiV PRjPADĚ NAHoDNÉHo UNlKU

opatřeních na ochranu : zamezte styku s kŮŽi a oóirna' PouŽíVejte Vhodná ochlanné prostredky.
osob

opatřeních na ochranu : Pokusle se zabránil vniknuti mateíiá|t] do kana|izace nebo vodnÍho toku'
Životního pÍostředí

Čisiicích metodách : zahÍadte' Nechejte Vsáknout do inertního mateňálu' Po očištění sp|áchněte
zbýky vodou' Přoneste do p|astového oba|u

oa|ší pokyny : Z|ikvidujle V sou|adu s mlstními předpisy'

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

zácházení

Pokyny pro bezpečnó : Zabíaňte \.zniku čáslic' které mohou bí vd6chnuty' Nevdechujte páry nébo
zacházení rozpíášenou m|hu. zameáe styku s kúžía očima.

skladování

Požadavky na sk|adovací | sk|adujte dobře uzavřené na suchém' ch|adném a dobře větíaném mísiě.
prostory a kontejnery

Pokyny pro spo|ečné : UchováVejte oddě|eně od: si|né kyseliny a oxidačnl prostředky
skIadování
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Jiné Údaje Po zm|z nUtíje výrobek nepoužite|ný.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

Technická opatření

PouŽíVejte pouze V mÍstech s Vhodným odsávacÍm zařízenim. PoužíVejte rozp?šoyací zaiízení neýÝVářejicÍ proud
vzdUchu' UdrŽujle rozprašovací t|ak pod 4,1 baru (410 kPa).

osobní ochranné prostředky

ochrána dýchacích cest : Ne|ze.|i insta|ovat přiměřené Větrání, je nutno použít pň rozprašování Vzducho\.ý
dýchacípřislroj.

ochÍana rukou : Rukavico z nepropustné buv|ové pryŽe

ochíana očí : ochranné brý|e

ochÍana kúže a tě|a : ochÍanný oděv

Hygieniďá opatření : zabraňte potřísnění pokožky a oděW a vniknuti do očí. Nevdechuite prach ani
m|hu z rozprašování' Před píacovni přestávkou a ihned po skončení manipu|ace
s výrobkem si umyjt€ rucé. PotřÍsněný ďěv před novým použitím vypeÍte.

9. FYz|KALNI A cHEIí|CKE vLAsTNosT|

Barva

pH

Bod vzpIanutí

Hustola

Rozpustnost ve vodě

kapaIný,

bÍ|ý'

8,5

>90 ' c

1,02 g/cm3

' plně mísite|ná |álka

10. STALOST A REAKTIVITA

Podmínky, kteÍých je třeba se : Nepřehřívejle' aby nedoš|o k termické mu rozk|adu'

lúateriá|y, kteÚch je třeba se : si|né oxidečnÍ prostředky' Měkká oce|
vyvaÍovat

Nebezpečné pmdukty : oxid uhe|naiý, oxidy uh|lku. F|uorovodík
rozkladu

Nebezpečné reakce : Při zahřívání se mohou uvo|ňovat nebezpečné p|yny' za normálních podminek
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stabilni.

íí. Tox|KoLoG|cKE |NFoRMACE

Akutní orá|nítoxicitu
. 1-Butoxy-2-propáno| : LD50/ krysa ; 3 300 mgikg
Akutní inhaIačn í loxicitU
. 1.Butoxy.2.propano| : Lc50/inha|ačně/4hlpolkan néby|o možno stanovit' protoŽe ani při maximá|ní

dosažitelné koncentraci nebyla pozorována žádná rnortaIiia.

Akuini dermá|n í toxicitu
. 1.Butoxy.2.propano| : LD50/ krá|lk : > 2 000 mg/kg

KoŽnídráŽdivost
. 1-Butory-2-propano| . k|á|ik

K|asifikace: Dráždí kúži' Výs|edek: Kožní dÍáŽdivost

očni díáždivost
. 1.Butory-2-propano| : kÍá|ík

K]asifikec€: DÉždÍ ďi. Výs|edek: [.4ímé draždění očí

Senzibilizace
. í.Butory.2-propano| : moóe Klasifkacel NenÍsenibi|izátorem kúŽe' Výsledek: P'n pokusech na

zvířatech nezposobova| při sMu s kúlí senzibi|izaci'

Toxicita po opakovaných dávkách
.1.Butoxy.2.propano| : Vdechnuiíkrysa

Neby|y zjiš|ěny toxikoIo9icky závaŽné účinky.

Kožní četné druhy
Kožní dráždivost Neby|y zjištány toxikoIogicky závaŽné účinky'

oÍá|ně. pilná Voda krysa
Neby|yzjiš|ěnytoxikoIogickyzávaŽné účinky.

Zhodnocenímutagenity
. 1-Butoxy-2-propano| : Svědectvi dokazuje, že tato |átká nezpúsobuje genetické poškozen í zvírat''

Testy s ku|turami bak|eriÍnebo buněk savců neukáza|y ádné mutagenní
úč'nky.

Zhodnocen i toxicity pío íeprodukčn í schopnost
. 1'Butoxy'2.propano| : zkoušky na zvířatech neukáŽa|y toxicitu pro reprodukční schopnost.' Tato

informaceje za|ožena na údajich o podobných |átkách'
Zkušenostiu č|ověka : Nadmémé púsoben| mŮže Žpúsobit tyto újmy na zdÍav

Vdechnuli
Dráždivos|. Nevo|nost' Kaše|, závrat

styk s kúŽi
Dráždivosl, NevoInost
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zasaŽe|i očí
DÍáždivost' Nevo|nost' slzení' Neostré viděni

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Toxicita pro ryby
. 1-Butoxy.2-propano| : LC50 / 96 h/ Poeci|ia reticu|ata (paví očko) : > 500 nrg/|

Toxjcita pro Vodní organisrny
. 1 ' Bu t o r y - 2 . pÍopano l  : / L c50 /48h /Daphn i an r agna (pe r | oočkave | k á ) :>1000mg/ |

Da|ší ekologické informace

Dodatkové ekoLog|cké : o v'irobku nejsou k dispoziciŽádné Údaje'

í3. PoKYNY PRo oDsTRÁNoVANI

Výrobek : Z|ikvidujle jako speciá|ní odpad za dodrženi místních a národních předpisú'

Znečištěné oba|y I Není.|i možná recyk|ace' z|ikv]dujte V sou|adu s nrístními předpisy'

í4. INFoRMACE PRo PREPRAVU

Da|ší iníormace : Neni hodnoceno ]ako nebezpečné zboží ve smys|u přepravních předpisů'

15. INFORMACE O PREDPISECH

označení podIe směÍnic Es

Zv|áštníznačení u
speciá|ních směsí

Nanášeni násiřikem: Nevdechujie páry nebo rozprášenou m|hu' PouŽíVejte
pouze V dobře větraných prostorách' Nestříkejte do ohně nebo na Žhnoucí
předměty' PoužíVejte rozprašovací zařízení nev}tvárejicÍ proud Vzduchu'
UdíŽujte Íozprašovací tjak pod 4'1 baru (4l0 kPa). PÍed pou#itím siprectete
bezpecnos|ní informace firmy DUPont'

Chraňte pred zm.znutím'

PÍo p|ofesioná]ní uŽivale|e je na požádání k dispozici bezpečnosiní ist' 1'
Butoxy-2 propanol

zvláštní značeníU
speciá|ních směsí

ZvláštniznačenÍu
speciá]ních směsí
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V sou|adu se směrnicemi EK nebo přís|ušnýmj národnimi zákony nemusi být \.ýlobek označen'

Národní legisIativa

Ťřída znečištěnÍVod : WGK 1 ]átka mímě ohroŽUjícívody
(Německo) V|astnÍhodnocení

í5' oALs||NFoRMACE

Text R.vět zminěných v oddÍlu 3

R36/38 DráŽdíočia kúŽ'

Podstatná změna proli předchozí vee i je označena dvoiiým pruhem'

Údaje V téio bezpečnostní Pří|oze odpovÍdaji našim zna|ostem' inforňacím a přesvědčenÍ V době jejího VydánI'
Uvedené inÍormacejsou ulčenyjenjako vodÍtko pro beŽpečnou manipu]aci s produktem uvedenýÍn Vtéto
bezpečnostní příloze přijeho skladovánl' zpracování, přepÍavě a |ikvidaci' Udaje ]sou něpřenosné najiné plodukty.
Výše uvedené informace se váahují pouze na specifický(é)' v níuvedený(é) materiá|(y)a nep|ali p.o ].eho Úejich)
použitív kombinaci s jinými materiály nebo vjakémko|i procesu nebo v pňpadě' že je mateňá|upraven n6bo
zplecován, pokud |o není Výs|ovně uvedeno v textu'
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