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požadavkyp]ainév ceské |epub|icea nemusí
normya |egis|ativní
ŤentoBLV (bezpecnostniIistvýrobku)íespektuje
požadaVky
pIainév jinýchzemích'
spInoVaIlegisIativní
1. IDENTIFIKACELATKY/SMESI A SPOLECNOSTUPODNIKU
Udaje o v.ýrobku
NázeV Výrobku

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

Synonyma

: DLPont storeTech Profess'onaIF-esh con( Íef€

Firma

: Du Pont de Nemours(Belgium)BVBA
DuPontchemicaIsoIutionsEnterpÍise
Ketenislaan
1, Haven1548
B-9130Ka lo
Belgie

Te|efonní

| +32.3'73a'2211

Fax

: +32'3-730.2390

Te|efonníčís|opro
na|éhaVé
sitUace

: +1.860-892.7693

E.mai|ováadresa

: sds-suppo.t@che'dupont.com

2. IDENTIFIKACE
NEBEZPECNOSTI
je spojenazejménas jeho zpracovánínr'
NebezpecnosttohotopÍoduktu
produk1Ů
(otokp]ic)'
Vd€ c hování rozk|adných
ve vyšších
koncentracích
rnŮŽezpůsobovat
dýchavičnost
m]hymužezpusobitVá#nédýchacípÍob|émy'
VdechovániaeíosoIUnebojemneÍozpÍašované
3. SLOZENUINFORMACE O SLOZKACH
chemická charakteristika
směsi
chefirickÝnázev
1 Buloxy2 propano

: Disperzef|uorop]asiu.
Vodnádisp€ r ze

c. cAs

c.Es

K|asjÍikace

5131-66-8 225-878-4 Xi; R36/38

1-2

P|nézněníR Vět uvedenÝchV tomtooddi|uie uvedenoV oddí|u16'
4. POKYNY PRO PRVNIPOMOC
Všeobecnépokyny

vynestena čers|Vý
Vzducha u|ožie'osobám v bezvědomínjkdy
Postiženého
nepodáVejtenic Úsiy' PostiŽeného
zvracejícího
v po|ozena zádech otočtedo
po|ohyna boku' PřetrváVajÍ.|]
stabilizované
symptorrry
nebo existujíjakéko]i
pochybnostijenutnoVyŽádatsi radu]ékaře'
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Vdechnulí

l Vyjdětena č'stýýzduch'Xyslíknebov případěnulnostiumě|édýchání.Při
závaŽnémWstavenÍV|iVUkonzu|tuites|ékařem'

styk s kŮŽí

ve|kýmmnožstvím
Vody.PotřísněnýoděV před novýmpouŽitím
| |hnedop|achujte
vvoerle.

zaŠaŽe|í
očí

|hnedVyp|achuji€Ve kýnrmnožstvírn
vody' a to ] pod
| odstraňtekontaktnlčočku'
podráŽděníoóivyhedejteodboÍného
víčky'Při přetNáVajÍcím
|ékaře'

PoŽití

: NEVYVoLÁVEJTE zvracenÍ.Dejtevypjt1 až2 sk|eniceVody'|hnedprivo|ejte
lékaře.

5. OPATRENI PRO HASENI POzARU
Vhodných
hasiv

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

při
specifickánebezpečí
hašenípožáru

produktyÍozk|adu
I Nebezpečné

zv|áštních
ochíanných
proslředkúpro hasiče

: Mějtepňpravenizo|ačni
dýchacípřístroja ochÍannýchemickýoděV.

Dá|šíinformace

: Personá|odvedtedo bezpečí'

6, oPATRENiV PRjPADĚ NAHoDNÉHoUNlKU
opatřeníchna ochranu
osob

: zamezte stykus kŮŽia oóirna'PouŽíVejte
Vhodnáochlannéprostredky.

opatřeníchna ochranu
pÍostředí
Životního

: Pokusle se zabránilvniknutimateíiá|t]
do kana|izacenebo vodnÍhotoku'

Čisiicích
metodách

mateňálu'Po očištění
: zahÍadte'NechejteVsáknoutdo inertního
sp|áchněte
zbýky vodou'Přonestedo p|astového
oba|u

oa|šípokyny

: Z|ikvidujleV sou|adus mlstnímipředpisy'

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI
zácházení
Pokynypro bezpečnó
zacházení

: Zabíaňte\.znikučáslic' kterémohou bí vd6chnuty'Nevdechujtepáry nébo
m|hu.zameáe stykus kúžíaočima.
rozpíášenou

skladování
Požadavkyna sk|adovací
prostorya kontejnery

mísiě.
| sk|adujtedobře uzavřenéna suchém'ch|adném
a dobře větíaném

Pokynypro spo|ečné
skIadování

: UchováVejteoddě|eněod: si|nékyselinya oxidačnlprostředky
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JinéÚdaje

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
Technická opatření
proud
pouzeV mÍstechs VhodnýmodsávacÍmzařízenim.PoužíVejte
rozp?šoyacízaiízeníneýÝVářejicÍ
PouŽíVejte
vzdUchu'UdrŽujlerozprašovací
t|akpod 4,1 baru(410 kPa).
osobní ochrannéprostředky
ochrána dýchacíchcest

pň rozprašování
Vzducho\.ý
: Ne|ze.|iinsta|ovatpřiměřenéVětrání,je nutnopoužít
dýchacípřislroj.

ochÍanarukou

: Rukavicoz nepropustné
buv|ovépryŽe

ochíanaočí

: ochrannébrý|e

ochÍanakúžea tě|a

: ochÍannýoděv

Hygieniďá opatření

pokožkya oděW a vniknutido očí.Nevdechuiteprachani
: zabraňtepotřísnění
m|huz rozprašování'
manipu|ace
Před píacovnipřestávkoua ihnedpo skončení
s výrobkem si umyjt€ rucé.PotřÍsněnýďěv před novým použitímvypeÍte.

9. FYz|KALNIA cHEIí|CKEvLAsTNosT|
kapaIný,
Barva

bÍ|ý'

pH

8,5

Bod vzpIanutí

>90'c

Hustola

1,02g/cm3

Rozpustnostve vodě

|álka
' plně mísite|ná

10. STALOST A REAKTIVITA
je třeba se
Podmínky,kteÍých

: Nepřehřívejle'
aby nedoš|ok termickému rozk|adu'

lúateriá|y,
kteÚch je třeba se
vyvaÍovat

prostředky'Měkká oce|
: si|néoxidečnÍ

pmdukty
Nebezpečné
rozkladu

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

Nebezpečné
reakce

p|yny'za normálníchpodminek
: Při zahříváníse mohouuvo|ňovatnebezpečné
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íí. Tox|KoLoG|cKE |NFoRMACE
Akutníorá|nítoxicitu
. 1-Butoxy-2-propáno|
AkutníinhaIačn
íloxicitU
. 1.Butoxy.2.propano|
Akuini dermá|nítoxicitu
. 1.Butoxy.2.propano|
KoŽnídráŽdivost
. 1-Butory-2-propano|

očnidíáždivost
. 1.Butory-2-propano|

Senzibilizace
. í.Butory.2-propano|

: LD50/krysa ; 3 300 mgikg
: Lc50/inha|ačně/4hlpolkan
néby|omožnostanovit'protoŽeani při maximá|ní
dosažitelné
koncentracinebylapozorovánažádnárnortaIiia.
: LD50/krá|lk: > 2 000 mg/kg

. k|á|ik
K|asifikace:
Dráždíkúži'Výs|edek:KožnídÍáŽdivost

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

:

moóe KlasifkacelNenÍsenibi|izátorem
kúŽe'Výsledek:P'npokusechna
zvířatechnezposobova|při sMu s kúlísenzibi|izaci'

Toxicitapo opakovanýchdávkách
.1.Butoxy.2.propano|
: Vdechnuiíkrysa
Neby|yzjiš|ěnytoxikoIo9icky
závaŽnéúčinky.
Kožníčetné
druhy
KožnídráždivostNeby|yzjištánytoxikoIogicky
závaŽnéúčinky'
oÍá|ně. pilná Vodakrysa
Neby|yzjiš|ěnytoxikoIogickyzávaŽné
účinky.
Zhodnocenímutagenity
. 1-Butoxy-2-propano|

genetické
poškozen
: Svědectvidokazuje,žetato|átkánezpúsobuje
ízvírat''
Testy s ku|turami
bak|eriÍnebo
buněksavcůneukáza|yádné mutagenní
úč'nky.

Zhodnoceni toxicitypíoíeprodukčn
íschopnost
. 1'Butoxy'2.propano| : zkouškyna zvířatechneukáŽa|ytoxicitupro reprodukční
schopnost.'Tato
informacejeza|oženana údajicho podobných|átkách'
púsoben|
Zkušenostiuč|ověka
: Nadmémé
mŮžeŽpúsobit
tytoújmyna zdÍav
Vdechnuli
Dráždivos|.
Nevo|nost'Kaše|,závrat
styk s kúŽi
Dráždivosl,NevoInost
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zasaŽe|i očí
Nevo|nost'slzení' Neostréviděni
DÍáždivost'

12.EKOLOGICKEINFORMACE

Toxicitapro ryby
. 1-Butoxy.2-propano|

LC50 / 96 h/ Poeci|iareticu|ata(pavíočko): > 500 nrg/|

:

Toxjcitapro Vodníorganisrny
.1'Butory-2.pÍopanol :/Lc50/48h/Daphnianragna(per|oočkave|ká):>1000mg/|
Da|šíekologickéinformace
Dodatkové
ekoLog|cké

: o v'irobkunejsouk dispoziciŽádnéÚdaje'

í3. PoKYNY PRo oDsTRÁNoVANI
Výrobek

jakospeciá|ní
předpisú'
místních
a národních
: Z|ikvidujle
odpadza dodrženi

Znečištěné
oba|y

předpisy'
možnárecyk|ace'
z|ikv]dujte
V sou|adus nrístními
I Není.|i

í4. INFoRMACE PRo PREPRAVU
Da|šíiníormace

předpisů'
zbožíve smys|upřepravních
: Neni hodnoceno]akonebezpečné

15.INFORMACEO PREDPISECH
označenípodIe směÍnicEs
Zv|áštníznačení
u
speciá|ních
směsí

Nanášeninásiřikem:Nevdechujiepáry nebo rozprášenoum|hu'PouŽíVejte
pouzeV dobře větranýchprostorách'Nestříkejte
do ohně nebo na Žhnoucí
proudVzduchu'
předměty'PoužíVejte
zařízenínev}tvárejicÍ
rozprašovací
siprectete
tjakpod 4'1 baru (4l0 kPa). PÍedpou#itím
UdíŽujteÍozprašovací
bezpecnos|ní
informacefirmyDUPont'

zvláštní
značeníU
speciá|ních
směsí

Chraňtepredzm.znutím'

ZvláštniznačenÍu
směsí
speciá]ních

ist' 1'
PÍop|ofesioná]ní
uŽivale|eje na požádáník dispozicibezpečnosiní
Butoxy-2propanol
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V sou|aduse směrnicemiEK nebo přís|ušnýmj
národnimizákony nemusibýt\.ýlobekoznačen'
NárodnílegisIativa
ŤřídaznečištěnÍVod
(Německo)

: WGK 1 ]átkamíměohroŽUjícívody
V|astnÍhodnocení

í5' oALs||NFoRMACE
Text R.vět zminěných v oddÍlu3
R36/38

kúŽ'
DráŽdíočia

Podstatnázměna prolipředchozívee i je označenadvoiiým pruhem'
V době jejíhoVydánI'
Údaje V téiobezpečnostní
našimzna|ostem'inforňacíma přesvědčenÍ
Pří|ozeodpovÍdaji
manipu]acis produktemuvedenýÍn
Vtéto
UvedenéinÍormacejsou
ulčenyjenjakovodÍtkopro beŽpečnou
přílozepřijeho skladovánl'zpracování,přepÍavěa |ikvidaci'Udaje]souněpřenosnénajinéplodukty.
bezpečnostní
materiá|(y)anep|alip.o].ehoÚejich)
Výšeuvedenéinformacese váahujípouze na specifický(é)'
v níuvedený(é)
použitívkombinacis jinýmimateriálynebovjakémko|iprocesunebov pňpadě'žeje mateňá|upraven
n6bo
zplecován,pokud|o neníVýs|ovněuvedenov textu'
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