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Hlavní  kategorie  použití

SE14  5ER  Londýn

0344  892  0111

Použití  jiné  než  tetovací  barvy.

Pouze  pro  zdravotníky

:  Panthera  –  černé  zlato

Via  Galliani  60

(Belfast  Centre)

United  Kingdom  National  Poisons  Information  Service

Malý  France  Crescent

(centrum  Edinburghu)

Pouze  pro  zdravotníky

:  Profesionální  použití

0344  892  0111

info@pantheraink.it  -  www.pantheraink.it

Penlan  Road

16/17  Framlington  Place

Typ  produktu

+44  20  7188  7188

Pouze  pro  zdravotníky

Forma  produktu

EH16  4SA  Edinburgh

Royal  Victoria  Hospital

Specifikace  průmyslového/profesionálního  použití :  Tetovací  inkoust

Dudley  Road

Královská  ošetřovna  v  Edinburghu

United  Kingdom  National  Poisons  Information  Service

United  Kingdom  National  Poisons  Information  Service

CF64  2XX  Llandough

Newcastle-upon-Tyne

Skupina  produktů

Neklasifikován

Pouze  pro  zdravotníky

Jméno  výrobku

0344  892  0111

NE2  4AB  Newcastle

Použití  látky/směsi

Výrobce

(Birminghamské  centrum)

Jednotka  lékařské  toxikologie,  Guy's  &  St

(Newcastle  Centre)

:  Směs  pro  tetování

I–  76019  San  Ferdinando  di  Puglia  –  Itálie

(Cardiff  Centre)

Grosvenor  Road

B18  7QH  Birmingham

United  Kingdom  Guy's  &  St  Thomas'  Poisons  Unit

:  Tetování

United  Kingdom  National  Poisons  Information  Service

1.2.1.  Příslušná  určená  použití

United  Kingdom  National  Poisons  Information  Service

Klasifikace  podle  nařízení  (ES)  č.  1272/2008  [CLP]

Městská  nemocnice

Thomas'  Hospital  Trust

:  Směs

Panthera  Srl  Srl

T  +039  0883  622737

Univerzitní  nemocnice  Llandough

:  Obchodujte  s  produktem

0344  892  0111

0344  892  0111

Pouze  pro  zdravotníky

Avonley  Road

BT12  6BA  Belfast

1.2.2.  Nedoporučená  použití

Regionální  drogové  a  terapeutické  centrum

ODDÍL  2:  Identifikace  nebezpečnosti

ODDÍL  1:  Identifikace  látky/směsi  a  společnosti/podniku

Panthera  –  BLACK  GOLD  -  barva na tetování

http://www.pantheraink.it/
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4.2.  Nejdůležitější  akutní  a  opožděné  symptomy  a  účinky

2.2.  Prvky  štítku

5.1.  Hasicí  prostředky

2.3.  Jiná  nebezpečí

3.2.  Směsi

4.3.  Pokyn  týkající  se  okamžité  lékařské  pomoci  a  zvláštního  ošetření

5.3.  Rada  pro  hasiče

3.1.  Látky

5.2.  Zvláštní  nebezpečnost  vyplývající  z  látky  nebo  směsi

4.1.  Popis  opatření  první  pomoci
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ODDÍL  3:  Složení/informace  o  složkách

ODDÍL  5:  Opatření  pro  hašení  požáru

ODDÍL  4:  Pokyny  pro  první  pomoc

:  Přeneste  osobu  na  čerstvý  vzduch  a  ponechte  ji  v  poloze  usnadňující  dýchání.

Ošetřujte  symptomaticky.

Nepříznivé  fyzikálně-chemické  účinky,  účinky  na  lidské  zdraví  a  životní  prostředí

P314  -  Necítíte-li  se  dobře,  vyhledejte  lékařskou  pomoc/ošetření.

Vhodná  hasiva

Ochrana  při  hašení  požáru

P234  -  Uchovávejte  pouze  v  původním  obalu.

Směs  neobsahuje  látky  uvedené  v  seznamu  vytvořeném  v  souladu  s  čl.  59  odst.  1  nařízení  REACH,  které  mají  vlastnosti  narušující  endokrinní  činnost,  nebo  nebyla  identifikována  jako  látka  

s  vlastnostmi  narušujícími  endokrinní  systém  v  souladu  s  kritérii  stanovenými  v  nařízení  Komise  v  přenesené  pravomoci

Pokyny  pro  první  pomoc  po  vdechnutí

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

:  Mohou  se  uvolňovat  toxické  výpary.

Směs  neobsahuje  žádné  látky,  které  jsou  relevantní  pro  zařazení  do  tohoto  oddílu.

Opatření  první  pomoci  po  kontaktu  s  očima

P202  -  Nemanipulujte,  dokud  jste  si  nepřečetli  všechna  bezpečnostní  opatření  a  neporozuměli  jim.

Neobsahuje  žádné  látky  PBT/vPvB    0,1  %  hodnoceno  v  souladu  s  přílohou  XIII  nařízení  REACH

:  Vodní  sprej.  Suchý  prášek.  Pěna.  Oxid  uhličitý.

dýchací  přístroj.  Kompletní  ochranný  oděv.

Nelze  použít

:  Preventivně  vypláchněte  oči  vodou.

Extra  fráze

Pokyny  pro  bezpečné  zacházení  (CLP)

Další  nebezpečí,  která  se  nepromítají  do  klasifikace

:  Nepokoušejte  se  jednat  bez  vhodných  ochranných  prostředků.  Samostatný

Pokud  je  nám  známo,  tento  produkt  nepředstavuje  žádné  zvláštní  riziko  za  předpokladu,  že  se  s  ním  zachází  v  souladu  se  správnou  praxí  hygieny  a  bezpečnosti  práce.

:  Pouze  pro  profesionální  uživatele.

:  Omyjte  kůži  velkým  množstvím  vody.

Nebezpečné  produkty  rozkladu  v  případě  požáru

(EU)  2017/2100  nebo  nařízení  Komise  (EU)  2018/605

Pokyny  pro  první  pomoc  po  kontaktu  s  pokožkou

P262  -  Zabraňte  vniknutí  do  očí,  na  kůži  nebo  na  oděv.

:  P201  -  Před  použitím  si  obstarejte  speciální  instrukce.

:  Žádné  za  normálních  podmínek.

Pokyny  pro  první  pomoc  po  požití

Označení  podle  nařízení  (ES)  č.  1272/2008  [CLP]

:  Necítíte-li  se  dobře,  volejte  toxikologické  středisko  nebo  lékaře.

Panthera  –  BLACK  GOLD  -  barva na tetování
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6.4.  Odkaz  na  další  sekce

6.1.  Opatření  na  ochranu  osob,  ochranné  prostředky  a  nouzové  postupy

8.1.  Kontrolní  parametry

Glycerin  (56-81-5)

6.2.  Opatření  na  ochranu  životního  prostředí

7.1.  Opatření  pro  bezpečnou  manipulaci

7.3.  Specifické  konečné  použití

6.3.  Metody  a  materiál  pro  omezení  úniku  a  pro  čištění

7.2.  Podmínky  pro  bezpečné  skladování,  včetně  jakýchkoliv  nekompatibilit
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Zvláštní  pravidla  pro  balení

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

Spojené  království  –  limity  expozice  na  pracovišti

Zabraňte  uvolnění  do  životního  prostředí.

Jiná  informace

:  Zajistěte  dobré  větrání  pracovní  stanice.  Používejte  osobní  ochranné  prostředky.

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

EH40/2005  (čtvrté  vydání,  2020).  HSE

:  Nepokoušejte  se  jednat  bez  vhodných  ochranných  prostředků.  Další  informace  naleznete  v  části  8:  "Omezování  

expozice/osobní  ochranné  prostředky".

Další  informace  naleznete  v  části  13.

Podmínky  skladování

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

:  Při  používání  tohoto  produktu  nejezte,  nepijte  ani  nekuřte.  Po  manipulaci  si  vždy  umyjte  ruce

Místní  název

:  Vyvětrejte  oblast  úniku.

10  mg/m³  mlhy

Metody  čištění

Hygienická  opatření

:  Skladujte  mimo  dosah  tepla.  Neinformovat.

6.1.2.  Pro  pohotovostní  pracovníky

:  Rozlitou  kapalinu  zachyťte  do  absorpčního  materiálu.

6.1.1.  Pro  jiný  než  nouzový  personál

Limitní  hodnoty  expozice  pro  ostatní  složky

Glycerol

Opatření  pro  bezpečnou  manipulaci

:  Skladujte  na  dobře  větraném  místě.  Zachovat  chladnou  hlavu.

Regulační  odkaz

Úložný  prostor

8.1.1  Národní  pracovní  expozice  a  biologické  limitní  hodnoty

8.1.2.  Doporučené  postupy  monitorování

Ochranné  vybavení

:  Materiály  nebo  pevné  zbytky  zlikvidujte  na  autorizovaném  místě.

produkt.

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

WEL  TWA  (OEL  TWA)  [1]

Nouzové  postupy

:  Uchovávejte  pouze  v  původní  nádobě.

ODDÍL  7:  Zacházení  a  skladování

ODDÍL  8:  Omezování  expozice/osobní  ochranné  prostředky

ODDÍL  6:  Opatření  v  případě  náhodného  úniku

Panthera  –  BLACK  GOLD  -  barva na tetování
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8.2.  Kontroly  expozice

9.1.  Informace  o  základních  fyzikálních  a  chemických  vlastnostech
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ODDÍL  9:  Fyzikální  a  chemické  vlastnosti

8.2.3.  Omezování  expozice  životního  prostředí

Ochranné  rukavice

8.1.3.  Vznikly  nečistoty  ve  vzduchu

Zajistěte  dobré  větrání  pracovní  stanice.

Ochrana  kůže  a  těla:

Zápach

:  Není  dostupný

Oxidační  vlastnosti

8.2.1.  Vhodné  technické  kontroly

Ochranné  brýle

8.2.2.4.  Tepelná  nebezpečí

:  Kapalina

Hořlavost

:  Není  dostupný

:  Neoxidační  směs.

8.2.2.3.  Ochrana  dýchacích  cest

Bod  tání

Ochrana  očí:

V  případě  nedostatečného  větrání  používejte  vhodné  vybavení  pro  ochranu  dýchacích  orgánů

Barva

:  Není  dostupný

:  Nelze  použít

Osobní  ochranné  prostředky:

Ochrana  rukou:

8.1.4.  DNEL  a  PNEC

8.1.5.  Kontrolní  páskování

Symbol(y)  osobních  ochranných  prostředků:

Zabraňte  uvolnění  do  životního  prostředí.

:  měkký

Pachový  práh

Meze  výbušnosti

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

8.2.2.  Osobní  ochranné  prostředky

Používejte  vhodný  ochranný  oděv

Omezování  expozice  životního  prostředí:

Bod  varu

:  Produkt  není  výbušný.

8.2.2.2.  Ochrana  kůže

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

:  Černá

Vhodné  technické  kontroly:

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

8.2.2.1.  Ochrana  očí  a  obličeje

Ochrana  dýchacích  cest:

Výbušné  vlastnosti

:  Není  dostupný

Fyzický  stav

Bod  mrazu

:  Nelze  použít

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

Rukavice.

Panthera  –  BLACK  GOLD  -  barva na tetování
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11.1.  Informace  o  třídách  nebezpečnosti  podle  definice  v  nařízení  (ES)  č.  1272/2008

10.6.  Nebezpečné  produkty  rozkladu

10.4.  Podmínky,  kterým  je  třeba  se  vyhnout

10.2.  Chemická  stabilita

9.2.  Jiná  informace

10.5.  Neslučitelné  materiály

10.3.  Možnost  nebezpečných  reakcí

10.1.  Reaktivita
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ODDÍL  11:  Toxikologické  informace

ODDÍL  10:  Stálost  a  reaktivita

:  Není  dostupný

:  Neklasifikován

:  Ve  vodě,  materiál  rozpustný.

Bod  vzplanutí

Rozpustnost

:  Není  dostupný

Stabilní  za  normálních  podmínek.

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

Akutní  toxicita  (orální) :  Neklasifikován

:  Není  dostupný

:  Nelze  použít

Zcitlivění  dýchacích  cest  nebo  kůže

Tlak  par  při  50  °C

:  Neklasifikován

:  Není  dostupný

Teplota  samovznícení

9.2.2.  Další  bezpečnostní  vlastnosti

Akutní  toxicita  (dermální)

:  Není  dostupný

:  Není  dostupný

:  Neklasifikován

Žádné  za  doporučených  podmínek  skladování  a  manipulace  (viz  část  7).

:  Neklasifikován

Za  normálních  podmínek  skladování  a  použití  by  neměly  vznikat  nebezpečné  produkty  rozkladu.

Mutagenita  zárodečných  buněk

Hustota

Charakteristiky  částic

Teplota  rozkladu  pH

Karcinogenita

Relativní  hustota

:  >  60  °C

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

:  Není  dostupný

Nejsou  známy  žádné  nebezpečné  reakce  za  normálních  podmínek  použití.

:  Neklasifikován

Poleptání/podráždění  kůže

Rozdělovací  koeficient  n-oktanol/voda  (Log  Kow)

:  Není  dostupný

Produkt  je  nereaktivní  za  normálních  podmínek  použití,  skladování  a  přepravy.

:  Neklasifikován

Dolní  mez  výbušnosti

:  Není  dostupný

Reprodukční  toxicita

9.2.1.  Informace  s  ohledem  na  třídy  fyzikální  nebezpečnosti

Relativní  hustota  par  při  20  °C

:  Neklasifikován.

Viskozita,  kinematická

:  Není  dostupný

:  Není  dostupný

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

Tlak  par

Akutní  toxicita  (inhalační)

:  Neklasifikován

Horní  mez  výbušnosti

:  Není  dostupný

Vážné  poškození/podráždění  očí

Panthera  –  BLACK  GOLD  -  barva na tetování
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12.4.  Mobilita  v  půdě

12.2.  Perzistence  a  rozložitelnost

12.1.  Toxicita

13.1.  Metody  nakládání  s  odpady

11.2.  Informace  o  dalších  nebezpečích

12.5.  Výsledky  posouzení  PBT  a  vPvB

12.3.  Bioakumulační  potenciál

12.7.  Jiné  nepříznivé  účinky

12.6.  Vlastnosti  narušující  endokrinní  systém
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ODDÍL  13:  Pokyny  pro  odstraňování

ODDÍL  14:  Informace  pro  přepravu

ODDÍL  12:  Ekologické  informace

Nepříznivé  účinky  na  životní  prostředí  způsobené  

vlastnostmi  narušujícími  endokrinní  systém

:  Vypouštění  do  řek  a  kanalizace  je  zakázáno.  Dávejte  pozor  na  zbytky  nebo  páry,  které  zůstávají  v  sudech.  Informace  o  

obnově/recyklaci  získáte  od  výrobce/dodavatele.  Dodržujte  platné  předpisy  pro  likvidaci  pevného  odpadu.  Zabraňte  

uvolnění  do  životního  prostředí.

Toxicita  pro  specifické  cílové  orgány  –  jednorázová  expozice

účinky  v  životním  prostředí.

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

Dodatečné  informace

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

Není  rychle  odbouratelný

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

:  Likvidujte  obsah/nádobu  v  souladu  s  licencovanými  sběratelskými  pokyny  pro  třídění.

:  Prázdné  nádoby  znovu  nepoužívejte.

Nebezpečný  pro  vodní  prostředí,  dlouhodobě  (chronicky)

Metody  nakládání  s  odpady

:  Produkt  není  považován  za  škodlivý  pro  vodní  organismy  ani  nezpůsobuje  dlouhodobé  nepříznivé  účinky

Doporučení  pro  likvidaci  produktu/balení

:  NeklasifikovánToxicita  pro  specifické  cílové  orgány  –  opakovaná  expozice

:  Neklasifikován

Doporučení  pro  likvidaci  odpadních  vod

:  Neklasifikován

Ekologie  -  obecná

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

:  Směs  neobsahuje  látku  (látky)  zahrnutou  na  seznamu  vytvořeném  v  souladu  s  čl.  59  odst.  1  nařízení  REACH,  které  mají  

vlastnosti  narušující  endokrinní  činnost,  nebo  nebyla  identifikována  jako  látka  s  vlastnostmi  narušujícími  endokrinní  

systém  podle  kritérií  stanovených  v  Delegované  komisi  Nařízení  (EU)  2017/2100  nebo  nařízení  Komise  (EU)  

2018/605.

V  souladu  s  ADR /  IMDG /  IATA /  ADN /  RID

:  Neklasifikován

:  Likvidace  musí  být  provedena  v  souladu  s  úředními  předpisy.

Nebezpečí  vdechnutí

Nebezpečný  pro  vodní  prostředí,  krátkodobě  (akutně)

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace

:  Neklasifikován

Nejsou  k  dispozici  žádné  další  informace
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Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Doprava  po  moři

Železniční  doprava

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Vnitrozemská  vodní  doprava

Nelze  použít

Neobsahuje  žádnou  látku  podléhající  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  649/2012  ze  dne  4.  července  2012  o  vývozu  a  dovozu  nebezpečných  chemických  látek.

Neobsahuje  žádnou  látku  na  kandidátském  seznamu  REACH

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Neobsahuje  žádnou  látku  podléhající  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2019/1148  ze  dne  20.  června  2019  o  uvádění  na  trh  a  používání  prekurzorů  výbušnin.

organických  polutantů

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Pozemní  doprava

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Neobsahuje  žádnou  látku  podléhající  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2019/1021  ze  dne  20.  června  2019  o  perzistentních

Nelze  použít

15.1.1.  Předpisy  EU

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Nelze  použít

Neobsahuje  žádné  látky  z  přílohy  XIV  nařízení  REACH

Nelze  použít

Nejsou  k  dispozici  žádné  doplňující  informace

Letecká  doprava

Nelze  použít

Neobsahuje  žádnou  látku,  na  kterou  se  vztahuje  NAŘÍZENÍ  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU  A  RADY  (EU)  č.  1005/2009  ze  dne  16.  září  2009  o  látkách,  které  poškozují  ozonovou  

vrstvu.

Nelze  použít

EN  (angličtina)9.  6.  2021  (datum  revize)
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ODDÍL  15:  Informace  o  předpisech

14.5.  Nebezpečí  pro  životní  prostředí

IMDG

14.2.  Správný  přepravní  název  OSN

IATAADR

15.1.  Nařízení/specifické  právní  předpisy  týkající  se  bezpečnosti,  zdraví  a  životního  prostředí  pro  látku  nebo  směs

ADN

14.6.  Zvláštní  bezpečnostní  opatření  pro  uživatele

14.4.  Balící  skupina

14.1.  UN  číslo  nebo  identifikační  číslo

ZBAVIT

14.7.  Hromadná  námořní  přeprava  podle  nástrojů  IMO

14.3.  Třída(y)  nebezpečnosti  pro  přepravu

Panthera  –  BLACK  GOLD  -  barva na tetování
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Zkratky  a  akronymy:

15.2.  Hodnocení  chemické  bezpečnosti

EN  (angličtina)
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ODDÍL  16:  Další  informace

Elenco  degli  přísady  (INCI):

Po  kontaktu  s  očima,  kůží  nebo  oděvem.

Další  informace,  omezení  a  zákazy

•

Před  použitím  si  obstarejte  konkrétní  pokyny.

•

Podle  článku  31  nařízení  REACH  není  pro  tento  produkt  vyžadován  bezpečnostní  list.  Tento  bezpečnostní  list  produktu  byl  vytvořen  na  dobrovolném  základě

Evropská  dohoda  o  mezinárodní  silniční  přepravě  nebezpečných  věcí

Informace  o  společnosti :

12  měsíců  PAO

Číslo  lotto

Nebylo  provedeno  žádné  posouzení  chemické  bezpečnosti

Biochemická  spotřeba  kyslíku  (BSK)

Odvozená  úroveň  minimálního  efektu

ATE

TRESKA

Obsahuje  nikl,  může  reagovat  na  alergie

•

D.Lgs.  03/02/1997  n.  52  (Classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  sostanze  pericolose).

•

Použití  vyhrazeno  pro  profesionální  uživatele.

Odhad  akutní  toxicity

ADR

BCF

76019  San  Ferdinando  di  Puglia

Uchovávejte  pouze  v  původním  obalu.

prosince  2006  a  všech  jejích  dodatků  a  úprav.  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1272/2008  ze  
dne  16.  prosince  2008  a  všechny  jeho  změny  a  úpravy.  Nařízení  Komise  (EU)  č.  2020/878  ze  dne  18.  června  

2020,  kterým  se  mění  příloha  II  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  o  registraci,  

hodnocení,  povolování  a  omezování  chemických  látek  (REACH).

15.1.2.  Norme  nazionali

info@pantheraink.it  -  www.pantheraink.it

•

Evropská  dohoda  o  mezinárodní  přepravě  nebezpečných  věcí  po  vnitrozemských  vodních  cestáchADN

:  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  ze  dne  18.

Via  Galliani  60

Nemanipulujte,  dokud  si  nepřečtete  všechna  varování  a  nepochopíte  je.

Aqua,  CI  77266,  Glycerin,  voda  hamamelis  virginiana,  extrakt  z  plodů  citrusu  reticulata,  extrakt  z  plodů  citrusu  aurantium  amara,  extrakt  z  
kůry  citrusu  aurantium  sinensis,  kyselina  askorbová,  kyselina  citronová,  kyselina  mléčná.

Biologická  limitní  hodnota

BOD

•  Upozornění:

Elenco  degli  přísady  (IUPAC):

Chemická  spotřeba  kyslíku  (CHSK)

Panthera  Srl

D.Lgs.  14/03/2003  n.  65  (Classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  preparati  pericolosi)

Údaje  o  minimální  délce:

V  případě  nevolnosti  vyhledejte  lékaře.

DMEL

Produkt  je  sterilizován  gama  zářením

Biokoncentrační  faktor

BLV

Neobsahuje  žádnou  látku  podléhající  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  273/2004  ze  dne  11.  února  2004  o  výrobě  a  uvádění  na  trh  určitých  látek  

používaných  k  nedovolené  výrobě  omamných  a  psychotropních  látek.

T  +039  0883  622737
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Střední  smrtelná  dávka

Carc.  2

Klasifikace  vyhovuje

IARC

Odvozená  úroveň  bez  účinku

Střední  efektivní  koncentrace

LD50

TLM

Podezření  na  vyvolání  rakoviny.

PBT

Střední  toleranční  limit

Není  jinak  specifikováno

H319

Úroveň  nepozorovaných  nežádoucích  účinků

ZBAVIT

NOAEL

Předpisy  pro  mezinárodní  železniční  přepravu  nebezpečného  zboží

Hořlavé  kapaliny,  kategorie  2

Mezinárodní  agentura  pro  výzkum  rakoviny

Karcinogenita,  kategorie  2

:  ATP  12

IATA

VOC

Číslo  ES

Perzistentní  bioakumulativní  toxický

Těkavé  organické  sloučeniny

Toxicita  pro  specifické  cílové  orgány  –  jednorázová  expozice,  kategorie  3,  narkóza

Nejnižší  pozorovaná  úroveň  nežádoucích  účinků

Koncentrace  bez  pozorovaného  účinku

SDS

Velmi  perzistentní  a  velmi  bioakumulativnívPvB

Eye  Irrit.  2

Bezpečnostní  list

Vysoce  hořlavá  kapalina  a  páry.

Mezinárodní  asociace  leteckých  dopravců

NOEC

H336

číslo  Evropského  společenství

Čistírna  odpadních  vod

Způsobuje  vážné  podráždění  očí.

Mezinárodní  námořní  nebezpečné  zboží

OECD

Koncentrace  bez  pozorovaných  nežádoucích  účinků

PNEC

IMDG

Č.  CAS

EUH211

Vážné  poškození  očí/podráždění  očí,  kategorie  2

EN

LOAEL

ED

H351

STP

Vlastnosti  narušující  endokrinní  systém

Organizace  pro  hospodářskou  spolupráci  a  rozvoj

Může  způsobit  ospalost  nebo  závratě.

Střední  smrtelná  koncentrace

OEL

Teoretická  spotřeba  kyslíku  (ThOD)

NOS

Varování!  Při  stříkání  se  mohou  tvořit  nebezpečné  dýchatelné  kapičky.  Nevdechujte  sprej  nebo  mlhu.

EC50

LC50

NOAEC

Předpokládaná  koncentrace  bez  účinku

Evropská  norma

Číslo  služby  Chemical  Abstract  Service

H225

ThOD

STOT  SE  3

DNEL

Limit  expozice  na  pracovišti

Podvod.  Liq.  2

EN  (angličtina)
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Zkratky  a  akronymy:

Úplné  znění  H-  a  EUH-prohlášení:
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Bezpečnostní  list  (SDS),  EU
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