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* ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku

· Obchodní označení: CoasterCast UV+ (Komp. B)

· UFI: SU80-90VC-H00R-Y11N
· 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· Použití látky / přípravku Tvrdidlo pro epoxydové pryskyrice

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:

DIPON.DE Removable Automotive Coatings GmbH & Co. KG 
Ringofenstrasse 39 
D-44287 Dortmund 
Tel.: 49-231-18730332,  
Email: info@dipon.de

· Obor poskytující informace: viz kapitola 16
· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Poison Control Center Mainz - 24 h - Emergency Call: +49 (0)6131 19240

Toxicological Information Centre, Prague - 24h - Emergency Call: +420 22 49 192 93

* ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití.

Skin Corr. 1B H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením  (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

· Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS05 GHS07

· Signální slovo Nebezpečí

· Nebezpečné komponenty k etiketování:
isoforondiamin
Benzylalkohol
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with bisphenol A diglycidyl
ether homopolymer
trimethylhexane-1,6-diamine
Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, reaction products with
2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine

· Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· Pokyny pro bezpečné zacházení
P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.

(pokračování na straně 2)
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P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/

mezinárodními předpisy.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.2 Chemická charakteristika: Směsi
· Popis: stabilizované aminové tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

· Obsažené nebezpečné látky:
CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Indexové číslo: 603-057-00-5
Reg.nr.: 01-2119492630-38-
xxxx

Benzylalkohol
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,
H319

35-60%

CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
Indexové číslo: 612-067-00-9
Reg.nr.: 01-2119514687-32-
xxxx

isoforondiamin
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1A, H317;
Aquatic Chronic 3, H412

35-60%

CAS: 68609-08-5
Číslo ES: 614-657-1
Reg.nr.: REACH Annex V No. 4

Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-,
reaction products with bisphenol A diglycidyl ether
homopolymer
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318

10-20%

CAS: 25513-64-8
EINECS: 247-063-2
Reg.nr.: 01-2119560598-25-
xxxx

trimethylhexane-1,6-diamine
Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302; Skin Sens. 1A, H317

2,5-10%

CAS: 111850-23-8
Reg.nr.: REACH Annex V No. 4

Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-
(chloromethyl)oxirane, reaction products with 2,2,4(or
2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

2,5-10%

· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
· Při nadýchání:
Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.
Při potížích zavést lékařské ošetření.

· Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

· Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
(pokračování na straně 3)
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· Při požití: Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch.Neprodleně vyhledat lékaře.
· Upozornění pro lékaře: Zyláštní opatření nejsou známa, zaměřit se na ošetřeni příznaků
· 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
· Doporučené hasící prostředky:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky.Větší ohně vodními paprsky nebo pěnou obsahující alkohol
zdolat.

· Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasící prostředky: Plný proud vody
· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.

· 5.3 Pokyny pro hasiče
· Zvláštní ochranná výstroj: Použít ochranný dýchací přístroj.
· Další údaje:
Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních
předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nosit osobní ochranný oděv.

· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Nesmí proniknout do vnitřních vrstev půdy.

· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla,
piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatečné větrání.

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly Místo nehodny starostlivě očistit.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Při manipulaci s chemikáliemi dodržovat pravidla bezpečnosti práce.
Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.

· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Přechovávat jen neotevřených původních nádobách.
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou, suchou, mrazuvzdornou
Zajistit podlahovou vanu bez odtoku.

· Upozornění k hromadnému skladování: Skladovat odděleně od potravin.
· Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
· 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
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ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

· 8.1 Kontrolní parametry
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.

· Kontrolní parametry:

100-51-6 Benzylalkohol
NPK Krátkodobá hodnota: 80 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 40 mg/m3

· DNEL

100-51-6 Benzylalkohol
Pokožkou DNEL - worker 8 mg/kg / bw/d (langfristig)

Inhalováním DNEL - worker 22 mg/m3 (langfristig)

2855-13-2 isoforondiamin
Inhalováním DNEL - worker 0,073 mg/m3

· PNEC

100-51-6 Benzylalkohol
PNEC (predicted no effect concentration) 1 mg/l (Frischwasser (freshwater))

0,1 mg/l (Meerwasser (seawater))

2855-13-2 isoforondiamin
PNEC (predicted no effect concentration) 0,06 mg/l (Frischwasser (freshwater))

0,006 mg/l (Meerwasser (seawater))

25513-64-8 trimethylhexane-1,6-diamine
PNEC (predicted no effect concentration) 0,102 mg/l (Frischwasser (freshwater))

0,01 mg/l (Meerwasser (seawater))

· Další upozornění: Jako podklad slouží při zavedení platné listiny.

· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· Ochrana dýchacího ústrojí: Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí.
· Doporučené filtrační zařízení pro kratkodobé použití.

Kombinovaný filtr A-P2

· Ochrana rukou:

Rukavice z umělé hmoty

Používat jen rukavice pro chemikálie s označením CE kategorie III.
K omezení vlhkosti v rukavicích, která je vytvářena potem, je potřebné rukavice během směny
měnit.
Před každým použitím rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost.
Pro preventivní ochranu rukou se doporučuje používání prostředků na ochranu kůže.

· Materiál rukavic
Nitrilkaučuk
Fluorkaučuk (viton)

(pokračování na straně 5)
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Rukavice z PVC.
Doporučená tloušťka materiálu:  0,5 mm
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle
výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno
udělat před použitím zkoušku.

· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

· Na ochranu před postříkaním jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Rukavice z PVC.

· Ochrana očí:

Uzavřené ochranné brýle.

· Ochrana těla: Pracovní ochranné oblečení.
· Opatření k řízení rizik
For safe spraying applications observe the substance-related exposure scenarios for benzyl alcohol
as described below.
Professional uses for benzyl alcohol in mixtures (SU 19: Building and construction work):
Covers concentration up to 50%

Spraying concentration high: Control of worker exposure for spray application is only ensured for
horizontal or downward spray direction (PROC 11).
Duration: Covers exposure up to 70 min
Outdoor use: Covers exposure up to 2 h

Spraying concentration low: Control of worker exposure for spray application in any direction,
including upwards (PROC 11).
Duration: Covers exposure up to 25 min
Outdoor use: Covers exposure up to 55 min

Spraying concentration high: Control of worker exposure for spray application in any direction,
including upwards (PROC 11).
Duration: Covers exposure up to 20 min
Outdoor use: Covers exposure up to 45 min

Conditions affecting worker exposure:
Covers indoor and outdoor use
Room size: 100 m³
Physical form of product: Low volatile liquid, Aerosol
Vapour pressure: < 7 Pa (20 °C)
Temperature: Assumes process temperature up to 20 °C
Ventilation rate: Indoors with good natural ventilation.

Technical and organizational conditions as well as personal protective equipment:
The product causes serious eye irritation. Therefore, exposure should be minimized by appropriate
risk management measures. Only appropriate trained and authorized staff may handle the
substance.
Activity class: Spraying of liquids
Spray technique: Spraying with no or low compressed air use
Application rate: Moderate application rate (0.3 – 3 l/minute)
Worker distance: < 1 m

Wear chemically resistant gloves (tested to EN 374) in combination with ‘basic’ employee training
(Dermal – minimum efficiency of 90 %) and suitable respiratory protection (Inhalation – minimum
efficiency of 90%). In order to avoid possible contact with the product (sampling, spillage, leakage,
cleaning) wear additionally protective clothing and eye protection.

 CZ 
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* ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Forma: tekuté
Barva: Žlutavá

· Zápach: Aminovitý
· Prahová hodnota zápachu: Není určeno.

· Hodnota pH: Není určeno.

· Změna stavu
Bod tání/rozmezí tání: není určeno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: > 200 °C

· Bod vzplanutí: > 100 °C

· Hořlavost (pevné látky, plyny): Nedá se použít.

· Teplota rozkladu: Není určeno.

· Samovznícení: Produkt není samozápalný.

· Výbušné vlastnosti: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Hranice exploze:
Dolní mez: Není určeno.
horní: Není určeno.

· Tlak par: Není určeno.

· Hustota při 23 °C: 1 g/cm3 (ISO 2811-2)
· Relativní hustota Není určeno.
· Hustota páry: Není určeno.
· Rychlost odpařování Není určeno.

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

· Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Není určeno.

· Viskozita:
dynamicky při 23 °C: 60 mPas (ISO 3219)
kinematicky: Není určeno.

· 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Reakce s kyselinami,alkaliemi a oxidačními prostředky.
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály: silné oxidační činidlo
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
při správném skladování a manipulaci žádné
v připadě požáru
jedovaté plyny a páry

 CZ 
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* ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita
Zdraví škodlivý při požití.

· Zařadovací relevantní LD/LC50-hodnoty:

100-51-6 Benzylalkohol
Orálně LD50 1.040 mg/kg (mou)

1.620 mg/kg (rat)

Pokožkou LD50 >2.000 mg/kg (rbt)

2855-13-2 isoforondiamin
Orálně LD50 1.030 mg/kg (rat)

Pokožkou LD50 1.840 mg/kg (rab)

>2.000 mg/kg (rat)

25513-64-8 trimethylhexane-1,6-diamine
Orálně LD50 910 mg/kg (rat)

· Primární dráždivé účinky:
· Žíravost/dráždivost pro kůži
In vitro membránová bariérová zkouška pro koroze kůže má zařazení do podkategorie 1B (obalová
skupina II nebezpečného zboží)
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

· Vážné poškození očí / podráždění očí
Způsobuje vážné poškození očí.

· Senzibilita:
Může vyvolat alergickou kožní reakci.

· Doplnující toxikologická upozornění:
· Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
· Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

· Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

· Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

· Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita:

100-51-6 Benzylalkohol
Bakterien-Toxizität (Bacteria toxicity) >658 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(16h))

390 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(24h))

Daphnientoxizität (Daphnia toxicity) 230 mg/ l  (Daphn ia  magna  (W asser f loh ) )
(EC50(48h))

Algentoxizität (Algae toxicity) 770 mg/ l  (Pseudok irchner i l la  subcapi tata)
(IC50(72h))

Fischtoxizität (Fish toxicity) 460 mg/l (Pimephales promelas) (LC50(96h))

645 mg/l (Goldorfe (orfe)) (LC50(96h))

2855-13-2 isoforondiamin
Bakterien-Toxizität (Bacteria toxicity) 1.120 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(18h))

(pokračování na straně 8)
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Daphnientoxizität (Daphnia toxicity) 23 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))

Algentoxizität (Algae toxicity) >50 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (ErC50(72h))

Fischtoxizität (Fish toxicity) 110 mg/l (Leuciscus idus) (LC50(96h))

25513-64-8 trimethylhexane-1,6-diamine
Bakterientoxizität (Bacteria toxicity) (staticky) 89 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(17h))

Daphnientoxizität (Daphnia toxicity) 31,5 mg/ l  (Daphnia  magna (W asser f loh) )
(EC50(24h))

Algentoxizität (Algae toxicity) 43,5 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (ErC50(72h))

Fischtoxizität (Fish toxicity) 174 mg/l (Leuciscus idus) (LC50(48h))

· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Ekotoxické účinky: není určeno
· Poznámka: Škodlivý pro ryby.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 2 (D) (Samozařazení):ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Nesmí nezředěno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.
škodlivá pro vodní organismy

· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

* ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení:
Pro odklizení jsou směrodatné místní úřední předpisy. Kapalnou složku dopravit ke spálení v
přiměřených podmínkách. Výrobek může být po ztvrdnutí odklizen spolu s domácím odpadem.

· Evropský katalog odpadů
08 00 00 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH

HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A
TISKAŘSKÝCH BAREV

08 02 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně
keramických materiálů)

08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
· Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.

* ODDÍL 14: Informace pro přepravu

· 14.1 UN číslo
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN2735

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
· ADR/RID/ADN 2735  AMI NY KA PALNÉ,  Ž ÍRA VÉ,  J .N .

(ISOFORONDIAMIN)

(pokračování na straně 9)
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· IMDG, IATA AMINES,  L IQUID,  CORROSIVE,  N.O.S.
(Isophorondiamin, trimethylhexane-1,6-diamine)

· 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

· ADR/RID/ADN

· třída 8 (C7) Žíravé látky
· Etiketa 8 

· IMDG, IATA

· Class 8 Žíravé látky
· Label 8 

· 14.4 Obalová skupina
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA II

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
· Látka znečišťující moře: Ne

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatele Varování: Žíravé látky

· Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo
číslo): 80

· EMS-skupina: F-A,S-B
· Stowage Category A 
· Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

· 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II
úmluvy MARPOL a předpisu IBC Nedá se použít.

· Přeprava/další údaje:

· ADR/RID/ADN
· Vyňaté množství (EQ): E1
· Omezené množství (LQ) 1L
· Vyňatá množství (EQ) Kód: E2

Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml
Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 500 ml

· Přepravní kategorie 2 
· Kód omezení pro tunely: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

· UN "Model Regulation": UN 2735 AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.
(ISOFORONDIAMIN), 8, III

 CZ 
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 CoasterCast UV+ (Komp. B)

* ODDÍL 15: Informace o předpisech
· 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy
týkající se látky nebo směsi

· Rady 2012/18/EU
· Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3

· Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních - Příloha II
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148
· Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro
účely povolení podle čl. 5 odst. 3)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory
drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Národní předpisy:

· Ustanovení v případě poruchy:

VOC - EU (Decopaint-Directive 2004/42/EC)

< 500 g/l

· Stupeň ohrožení vody: VOT 2(Samozařazení): ohrožující vodní zdroje.
· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

* ODDÍL 16: Další informace
· Důvody změn
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.
Poslední vydání z 05.10.2020 bylo pozměněno v bodech : *

· Relevantní věty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· Obor, vydávající bezpečnostní list:
DIPON.DE Removable Automotive Coatings GmbH & Co. KG  
Ringofenstr. 39 
D-44287 Dortmund

· Poradce: info@dipon.de ·  
Zkratky a akronymy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(pokračování na straně 11)
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ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 1A
Skin Corr. 1B: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže – Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže – Kategorie 1A
Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 3

· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny   
 CZ 


