
     
   

  
 

 

                                                                    
               	  

 
 

 
 
 

     
 

   
    

 
 

 
    
 

          
        
  

          
 

   
   

  
    

 
  

 
       

       
 

         
     

         
          

 
 

   
 

     
 
      

          
 

   
    

 
     

 
      
  

 
 

 
   

    
 
 

 

Datum vydání: 05. 8. 2019 
Datum revize: -
Verze: 1 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1. Identifikátor výrobku: 
HOOK ZONE CLEANER 

(2x2.5 GAL) 

Čísla dílů: 62-860251-005 

1.2. Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití: 
Čistič hákovací zóny bowlingové dráhy, k profesionálnímu použití. 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

Informace o distributorovi/dovozci: 
Brunswick Bowling Products, LLC 
525 W. Laketon Ave. 
Muskegon, MI 49441 
USA 
Tel.: 231-725-4966 

1.3.1. Jméno zodpovědné osoby: -
E-mail: brunswick.hu@brunswickbowling.com 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: 231-725-4966 
Toxikologické informační středisko 
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 
Tel: +420 224 919 293, +420 224 915 402 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1. Klasifikace směsi: 

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES (CLP): 
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 – H318 

Varovné H věty: 
H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 

2.2. Prvky označení: 

Komponenty definující nebezpečí: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-

NEBEZPEČÍ 

Varovné H věty: 
H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 

Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE CLEANER 
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Datum vydání: 05. 8. 2019 
Datum revize: -
Verze: 1 

Pokyny pro bezpečné zacházení - P věty: 
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 
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. 
P370 + P378 – V případě požáru: Na hašení použijte oxid uhličitý, suchý chemický systém, pěnu, nebo vodní mlhu. 
P403 + P235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/celostátními předpisy. 

2.3. Další nebezpečnost: 
Hořlavé kapaliny. 
Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie PBT/vPvB. 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1. Látky: 
Nelze aplikovat. 

3.2. Směsi: 
Tento produkt obsahuje následující látky, které představují riziko ve smyslu příslušných předpisů pro nebezpečné látky: 

Popis Číslo CAS 
Číslo ES / Číslo 

v seznamu 
ECHA 

Číslo REACH Konc. 
(%) 

Klasifikace podle nařízení 
1272/2008/ES (CLP) 

Piktogram 
označující 

Kategorie 
nebezpeč- H-věty 

nebezpečí nosti 
Acute Tox. 4 H332 

2-Butoxyethan-1-ol* 
Indexové číslo: 
603-014-00-0 

111-76-2 203-905-0 - 5-10 
GHS07 

Varování 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

H312 
H302 
H319 

Skin Irrit. 2 H315 
2-(2-Butoxyethoxy) 
ethanol / 
Butyldiglykol* 
Indexové číslo: 

112-34-5 203-961-6 - 5-10 GHS07 
Varování 

Eye Irrit. 2 H319 

603-096-00-8 
Poly(oxy-1,2-
ethanediyl), .alpha.-
undecyl-.omega.-
hydroxy-** 

34398-01-1 931-426-3 - 5-10 
GHS07 
GHS05 

Nebezpečí 

Acute Tox. 4 
Eye Dam. 1 

H302 
H318 

Isopropyl-alkohol* GHS02 Flam. Liq. 2 H225 
Indexové číslo: 67-63-0 200-661-7 - 1-5 GHS07 Eye Irrit. 2 H319 
603-117-00-0 Nebezpečí STOT SE 3 H336 

*: Látka s hodnotou limitu vystavení účinkům v práci. 
**: Klasifikace poskytnutá výrobcem, látka není uvedena v Příloze VI směrnice 1272/2008/ES. 

Konkrétní chemická identita a/nebo přesné procento (koncentrace) složení uchovány jako obchodní tajemství. 

Pro úplné znění vět H: viz oddíl 16. 

Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE CLEANER 
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Datum vydání: 05. 8. 2019 
Datum revize: -
Verze: 1 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1. Popis první pomoci: 
Obecné poznámky: V případě pochybností nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Osobě v bezvědomí 
nikdy nepodávejte nic ústy. 
SPOLKNUTÍ: 
Opatření: 

- Při požití vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. 
- Udržujte v klidu. 
- Nevyvolávejte zvracení. 
- Pokud je postižený při vědomí, dejte mu napít vody. 
- Ihned přivolejte lékaře. 

VDECHNUTÍ: 
Opatření: 

- Umístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte postiženého v teple a klidu. 
- Pokud je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, zajistěte umělé dýchání. 
- Pokud je postižená osoba v bezvědomí, uložte ji do stabilizované polohy, vyhledejte okamžitou lékařskou 

pomoc. 
- Nepodávejte nic ústy. 

STYK S KŮŽÍ: 
Opatření: 

- Odstraňte znečištěný oděv. 
- Kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou nebo použijte kvalitní čisticí prostředek. 

VNIKNUTÍ DO OČÍ: 
Opatření: 

- Vydatně vyplachujte čistou, čerstvou vodou po dobu minimálně 15 minut, držte při tom víčka rozevřená. 
- Okamžitě volejte lékaře. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 
Přehled: 
Vdechování par rozpouštědel o koncentraci, která překračuje stanovený expoziční limit na pracovišti, může mít za následek 
nepříznivé zdravotní účinky, např. podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivé účinky na ledviny, játra a centrální nervový 
systém. Mezi symptomy a příznaky patří bolesti hlavy, závratě, únava, svalová slabost, ospalost a v extrémních případech i 
ztráta vědomí. 
Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit odstranění přirozené tukové vrstvy pokožky, což může mít 
za následek vysušení, podráždění a případnou nealergickou kontaktní dermatitidu. Rozpouštědla se rovněž mohou vstřebávat 
kůží. Vystříknutí kapaliny do očí může způsobit podráždění a bolestivost s případným reverzibilním poškozením. 
Vniknutí do očí: 
Způsobuje vážné poškození očí. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
Není potřeba žádné speciální ošetření, nakládejte symptomaticky. 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1. Hasiva: 
5.1.1. Vhodná hasiva: 

Na hašení použijte oxid uhličitý, suchý chemický systém, pěnu, nebo vodní mlhu. 
5.1.2. Nevhodná hasiva: 

Vyvarujte se použití souvislých proudů vody. 
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 

Nebezpečný rozklad: Při hoření nebo tepelném rozkladu se uvolňují toxické plyny/výpary. V průběhu spalování se může tvořit 
oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Může vytvářet peroxidy neznámé stability. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte v 
chladu. 
Hořlavá kapalina a páry. Výpary/prach mohou způsobit bleskový požár nebo explozi. Páry mohou směřovat ke zdroji vznícení a 
vzplanout. V prázdných nádobách se udržují zbytky výrobku (kapalina a/nebo výpary), které mohou být nebezpečné. 
Nestlačujte, neřezejte, nesvařujte, nepájejte, neletujte, nevrtejte, nerozemílejte a nevystavujte nádoby horku, plamenům, 
jiskrám, výbojům statické elektřiny nebo jiným zdrojům vznícení. Nádobu rovněž opakovaně nepoužívejte bez komerčního 
vyčištění nebo úpravy. 

Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE CLEANER 
3 / 11 (2x2.5 GAL) 



     
   

  
 

 

                                                                    
               	  

      
            

               
    

 
 

      
 

          
         

             
       

    
            

        
      

      
              

                
     

         
          

               
                 

       
      

          
 
 

     
 

     
      

         
       
        

               
             

 
  

     
            

          
      

        
      

         
             

  
     

         
     

     
         

     
   

   
     

 
 
 
 

 

Datum vydání: 05. 8. 2019 
Datum revize: -
Verze: 1 

5.3. Pokyny pro hasiče: 
Použijte předpisům odpovídající ochranný oděv a dýchací přístroj nezávislý na vnějším vzduchu (pozitivní tlak). 
Na chlazení nádob a ochranu personálu postřikujte vodou. Používejte opatrně. Příval vody může způsobit ekologickou škodu. 
Přehraďte a shromážděte vodu používanou na hašení požáru. 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: 

V prostoru nehody se smí zdržovat jenom specialisté ve vhodném ochranném oděvu. 
6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze: 

Používejte vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8). 
Odstraňte veškeré zdroje vznícení. Zabraňte dalšímu vypouštění materiálu, pokud tak můžete učinit bezpečně. 
Nedotýkejte se rozlitého materiálu a nešlapejte na něj. 
Oblast odvětrávejte. Držte se proti větru. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: 
Rozlitou tekutinu a výsledný odpad likvidujte v souladu s příslušnými ekologickými předpisy. Nedopusťte vniknutí produktu a 
vznikajícího odpadu do kanalizace, půdy, povrchových nebo podzemních vod. V případě, ža nastane událost znečišťující životní 
prostředí, je o ní třeba bezodkladně informovat příslušné úřady. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Při shromažďování, ukládání a nakládání s odpady používejte vhodné osobní ochranné prostředky. 
Rozlitý produkt sesbírejte a zlikvidujte. Na úklid používejte pouze nehořlavé materiály. Na sběr absorbovaného produktu 
používejte čisté nejiskřivé nářadí. Únik absorbujte do inertního materiálu (např. suchý písek nebo hlína) a poté umístěte do 
nádoby na chemický odpad. Oblast úniku po vyčištění postříkejte vodou. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly: 
Další informace se nacházejí v částech 8 a 13. 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: 
Dodržení obvyklých hygienických postupů je povinné. 
Před jídlem, pitím, kouřením a použitím toalety si umyjte ruce. 
Znečištěný oděv urychleně vysvlečte a před dalším použitím důkladně vyperte. 
S nádobami nakládejte opatrně, abyste zabránili poškození a úniku. 
Vyvarujte se vdechování páry, výparů nebo mlhy. Vyvarujte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. 
Dodržujte veškerá opatření z bezpečnostního listu/etikety i po vyprázdnění nádob, protože mohou obsahovat zbytky produktu. 
Technická opatření: 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
Předpisy protipožární a protivýbuchové ochrany: 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
Potenciální vyvíječ peroxidu. Pokud je podezření na tvoření peroxidu, nádobu neotevírejte a nepřesunujte. 
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 
Nádoby při přepravě materiálu uzemněte a přivažte. 
Používejte nástroje odolné proti jiskrám a vybavení odolné proti explozi. 
Nádoby vždy otevírejte pomalu, abyste snížili případný nadměrný tlak. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Technická opatření a podmínky skladování: 
Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem. 
Uchovávejte obal na chladném, dobře větraném místě. 
Chraňte před mrazem a přímím slunečním zářením. 
Nepoužívané nádoby udržujte uzavřené. 
Neslučitelné materiály: Zabraňte kontaktu se žíravinami, aldehydy, chlorovanými sloučeninami, čpavkem, halogeny, silnými 
oxidačními činidly, aminy, kyselinami a zásadami. 
Typ použitého balícího/skladovacího materiálu: zvláštní pokyny nejsou. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití: 
K dispozici nejsou žádné speciální pokyny. 

Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE CLEANER 
4 / 11 (2x2.5 GAL) 



     
   

  
 

 

                                                                    
               	  

       
 

   
 

              
         

   
   

  
   

   
      

   
  

 
   

   
   

  
 

   
 

  
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

       

 
       

       
 

  

   
      
      

      
        

       
      

      
     

 
   

                
           

 
    

           
    

           
               

    
      

     
         

      
 
 
 
 
 

Datum vydání: 05. 8. 2019 
Datum revize: -
Verze: 1 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1. Kontrolní parametry: 

Limitní hodnoty expozice (Nařízení vlády č. 246/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů): 
2-Butoxyethan-1-ol (CAS: 111-76-2): 
PEL: 100 mg/m3 

NOK-P: 200 mg/m3 

Poznámky: D, I, B 
Faktor přepočtu na ppm: 0,207 
2-(2-Butoxyethoxy) ethanol / Butyldiglykol (CAS: 112-34-5): 
PEL: 70 mg/m3 

NOK-P: 100 mg/m3 

Poznámky: I 
Faktor přepočtu na ppm: 0,151 
Isopropyl-alkohol (CAS: 67-63-0): 
PEL: 500 mg/m3 

NOK-P: 1000 mg/m3 

Poznámky: I 
Faktor přepočtu na ppm: 0,407 

Hodnoty DNEL 
Orální expozice Dermální expozice Inhalační expozice 

Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé 
(akutní) (chronická) (akutní) (chronická) (akutní) (chronická) 

Uživatel 
Lokální žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data 
Systémový žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data 

Zaměstnanec 
Lokální žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data 
Systémový žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data žádná data 

Hodnoty PNEC 

Komora Hodnota Poznámka/y 
Sladká voda žádná data žádné poznámky 
Mořská voda žádná data žádné poznámky 
Sladkovodní sediment žádná data žádné poznámky 
Sediment v mořské vodě žádná data žádné poznámky 
Čistírna odpadních vod (STP) žádná data žádné poznámky 
Občasné uvolnění žádná data žádné poznámky 
Sekundární otrava žádná data žádné poznámky 
Půda žádná data žádné poznámky 

8.2. Omezování expozice: 
V případě nebezpečné látky bez nařízení mezních hodnot je zaměstnavatel povinen snížit míru vystavení na nejnižší hodnotu 
požadovatelnou v rámci vědecké a technické úrovně, tak aby na dosažené hodnotě podle veškerých vědeckých postojů 
nebezpečná látka nepůsobila škodlivě na lidské zdraví. 

8.2.1. Vhodné technické kontroly: 
Při výkonu pracovní činnosti je třeba postupovat obezřetně, aby se zabránilo rozlití výrobku na podlahu, na oblečení a případně 
na kůži, stejně jako jeho vniknutí do očí. 
Zajistěte dostatečné větrání. Je-li to přiměřeně proveditelné, lze toho dosáhnout použitím místní odsávací ventilace a dobrého 
celkového odsávání. Pokud tyto nestačí k udržení koncentrací částic a výparů rozpouštědel pod hodnotou OEL, je třeba používat 
vhodnou ochranu dýchacích cest. 

8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: 
Respektujte řádnou osobní hygienu. 
Před jídlem, pitím, kouřením a použitím toalety si umyjte ruce. 
Znečištěný oděv urychleně vysvlečte a před dalším použitím důkladně vyperte. 
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1. Ochrana očí a obličeje: používejte ochranné brýle s bočními štíty na ochranu očí (EN 166). Oční sprcha je navrhována jako 
osvědčený postup na pracovišti. 

2. Ochrana kůže: 
a. Ochrana rukou: použijte vhodné, nepropustné, ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (EN 374). 
b. Jiná: je třeba používat oděvy odolné vůči chemikáliím, např. kombinézu/zástěru a boty. 

3. Ochrana dýchacích orgánů: používejte dýchací přístroj schválený v souladu s doporučeními výrobce, pokud koncentrace 
překračují povolené limity expozice. 

4. Tepelné nebezpečí: není známé žádné tepelné nebezpečí. 
8.2.3. Omezování expozice životního prostředí: 

Zvláštní pokyny nejsou. 
Předpisy uvedené v 8. bodě se vztahují na odbornou činnost prováděnou za okolností, které se dají považovat za běžné, a 
na účelu odpovídající uživatelské podmínky. Pokud vykonávání pracovní činnosti probíhá v podmínkách od těchto se 
odlišujících, popř. za výjimečných okolností, doporučuje se rozhodnout o následných počinech a prostředcích osobní 
ochrany po společné poradě s odborníkem. 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Parametr Hodnota / Způsob prověření / Poznámka 
1. Vzhled: fialová tekutina 
2. Zápach: vonný výrobek 
3. Prahová hodnota zápachu: žádná data* 
4. pH: žádná data* 
5. Bod tání/bod tuhnutí: žádná data* 
6. Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 82,2-245 °C 
7. Bod vzplanutí: 62,8 °C 
8. Rychlost odpařování: žádná data* 
9. Hořlavost (pevné látky, plyny): není aplikovatelný 
10. Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: žádná data* 
11. Tlak páry: žádná data* 
12. Hustota páry: žádná data* 
13. Relativní hustota: žádná data* 
14. Rozpustnost(i): dobře rozpustné ve vodě 
15. Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: žádná data* 
16. Teplota samovznícení: žádná data* 
17. Teplota rozkladu: žádná data* 
18. Viskozita: žádná data* 
19. Výbušné vlastnosti: žádná data* 
20. Oxidační vlastnosti: žádná data* 

9.2. Další informace: 
Hustota: 0,990 g/cm3 

*: Výrobce neprovedl žádné testy tohoto parametru výrobku nebo výsledky těchto testů nejsou v době zveřejnění 
bezpečnostního listu k dispozici. 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1. Reaktivita: 
Není známa žádná reaktivita. 

10.2. Chemická stabilita: 
Za normálních podmínek stabilní. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí: 
Nedochází k nebezpečné polymeraci. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: 
Zabraňte nárazu a tření. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
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10.5. Neslučitelné materiály: 
Zabraňte kontaktu se žíravinami, aldehydy, chlorovanými sloučeninami, čpavkem, halogeny, silnými oxidačními činidly, aminy, 
kyselinami a zásadami. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: 
Při hoření nebo tepelném rozkladu se uvolňují toxické plyny/výpary. V průběhu spalování se může tvořit oxid uhelnatý a oxid 
uhličitý. Může vytvářet peroxidy neznámé stability. 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1. Informace o toxikologických účincích: 
Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
Vážné poškození očí / podráždění očí: Způsobuje vážné poškození očí. 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
Reprodukční toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
STOT-jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
STOT-opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 

11.1.1. Shrnutí informací vycházejících z provedeného testu: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

11.1.2. Příslušné toxikologické vlastnosti: 

Akutní toxicita: 
Informace o složení: 
2-Butoxyetan-1-ol a jeho acetát se snadno vstřebávají kůží a způsobují škodlivé účinky v krvi. 
Poznámka: Pokud pro akutní toxin nejsou k dispozici žádné údaje specifické pro cestu LD50, převedený odhadovaný bod akutní 
toxicity byl použit ve výpočtu ATE produktu. 
2-Butoxyethan-1-ol (CAS: 111-76-2): 
LD50 (ústní, morče): 1414 mg/kg (kategorie 4) 
LD50 (kožní, morče): 1200 mg/kg 
Butyldiglykol (CAS: 112-34-5): 
LD50 (ústní, myš): 5530 mg/kg (kategorie 4) 
Isopropyl-alkohol (CAS: 67-63-0): 
LD50 (perorálně, krysa): 5840 mg/kg 
LD50 (kožní, králík): 12800 mg/kg 
LC50 (vdechnutelný, krysa): 72,60 mg/l/4h 

Karcinogenita: 
Informace o složení: 
2-Butoxyethan-1-ol (CAS: 111-76-2): 
OSHA: není uvedeno 
NTP: není uvedeno 
IARC: Skupina 3 
ACGIH: A3 
Butyldiglykol (CAS: 112-34-5): 
OSHA: není uvedeno 
NTP: není uvedeno 
IARC: není uvedeno 
ACGIH: není uvedeno 
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy- (CAS: 34398-01-1): 
OSHA: není uvedeno 
NTP: není uvedeno 
IARC: není uvedeno 
ACGIH: není uvedeno 
Isopropyl-alkohol (CAS: 67-63-0): 
OSHA: není uvedeno 
NTP: není uvedeno 
IARC: Skupina 3 
ACGIH: A4 
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11.1.3. Informace o pravděpodobných cestách expozice: 
Požití, vdechnutí, styk s kůží, vniknutí do očí. 

11.1.4. Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem: 
Vdechování par rozpouštědel o koncentraci, která překračuje stanovený expoziční limit na pracovišti, může mít za následek 
nepříznivé zdravotní účinky, např. podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivé účinky na ledviny, játra a centrální nervový 
systém. Mezi symptomy a příznaky patří bolesti hlavy, závratě, únava, svalová slabost, ospalost a v extrémních případech i 
ztráta vědomí. 
Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit odstranění přirozené tukové vrstvy pokožky, což může mít 
za následek vysušení, podráždění a případnou nealergickou kontaktní dermatitidu. Rozpouštědla se rovněž mohou vstřebávat 
kůží. Vystříknutí kapaliny do očí může způsobit podráždění a bolestivost s případným reverzibilním poškozením. 

11.1.5. Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice: 
Způsobuje vážné poškození očí. 

11.1.6. Interaktivní účinky: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

11.1.7. Neexistence konkrétních údajů: 
Žádná data. 

11.1.8. Další informace: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1. Toxicita: 
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace. 
Informace o složení: 
2-Butoxyethan-1-ol (CAS: 111-76-2): 
LC50 (Oncorhynchus mykiss): 1474 mg/l/96h 
EC50 (Daphnia magna): 1550 mg/l/48h 
ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 1840 mg/l/72h 
Butyldiglykol (CAS: 112-34-5): 
LC50 (Lepomis macrochirus): 1300 mg/l/96h 
EC50 (Daphnia magna): 101 mg/l/48h 
ErC50 (Desmodesmus subspicatus): 101 mg/l/96h 
Isopropyl-alkohol (CAS: 67-63-0): 
LC50 (Pimephales promelas): 10000 mg/l/96h 

12.2. Perzistence a rozložitelnost: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

12.3. Bioakumulační potenciál: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

12.4. Mobilita v půdě: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: 
Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie PBT/vPvB. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1. Metody nakládání s odpady: 
Likvidace v souladu s místními předpisy. 

13.1.1. Výsledek: 
Likvidujte v souladu s příslušnými národními, regionálními a místními nařízeními. 
Seznam kódů odpadů: 
Pro tenhle produkt nemůže být určený kód pro nakládání s odpady podle Seznamu odpadových kódů (kód LoW), protože jeho 
přirazení umožňuje jenom účel použití definovaný uživatelem. Kód LoW bude určen po dohodě se specialistou na likvidaci 
odpadů. 

13.1.2. Informace o zneškodňování obalů: 
Likvidujte v souladu s platnými předpisy. 

13.1.3. Specifikovat fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: 
Nejsou k dispozici žádná data. 

13.1.4. Odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace: 
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Nejsou k dispozici žádná data. 
13.1.5. Bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady: 

Nejsou k dispozici žádná data. 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

ADR/RID; IMDG; IATA: 
Nejedná se o nebezpečnou věc ve smyslu předpisů o přepravě. 

14.1. UN Číslo: 
Žádný UN kód. 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: 
Nesprávný přepravný název. 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 
Žádné třídy nebezpečnosti pro přepravu. 

14.4. Obalová skupina: 
Žádné hromadné balení. 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: 
IMDG: 
Látka znečišťující moře: ne. 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 
Žádné relevantní informace nejsou k dispozici. 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC: 
Nelze aplikovat. 

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května 2015 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 

Směs obsahuje složku, která je uvedena v Příloze XVII směrnice 1907/2006/ES Evropského parlamentu a rady, proto podléhá 
omezením: 
Položka č. 55 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol /Butyldiglykol (DEGBE; CAS: 112-34-5) 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: žádná data available. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

Informace o revizi bezpečnostního listu: žádná data. 

Odkazy na literaturu / zdroj údajů: 
Bezpečnostní list vydaný výrobcem (19. 6. 2019/EN). 

Metody použité pro klasifikaci podle nařízení 1272/2008/ES: 
Klasifikace Způsob prověření: 
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 – H318 Založeno na výpočetní metodě 
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Úplné znění H-vět nacházejících se ve 2. a 3. bodě bezpečnostního listu: 
H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H302 – Zdraví škodlivý při požití. 
H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
H315 – Dráždí kůži. 
H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332 – Zdraví škodlivý při vdechování. 
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Pokyny pro školení: žádná data. 

Úplné znění zkratek objevujících se v bezpečnostním listu: 
ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. 
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 
ATE: Odhadované Akutní Toxicita. 
AOX: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny. 
BCF: Biokoncentrační faktor. 
BOD: Biochemická spotřeba kyslíku. 
Číslo CAS: Číslo Chemical Abstract Service. 
CLP: Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 
Účinky CMR: Karcinogenní, mutagenní, reprotoxické účinky. 
COD: Chemická spotřeba kyslíku. 
CSA: Posouzení chemické bezpečnosti. 
CSR: Zpráva o chemické bezpečnosti. 
DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. 
ECHA: Evropská agentura pro chemické látky. 
EC: Evropské Společenství (ES). 
Číslo ES: Čísla EINECS a ELINCS (viz také EINECS a ELINCS). 
EEC: Evropské Hospodářské Společenství (EHS). 
EEA: Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko). 
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek. 
ELINCS: Evropský Seznam Oznámených Chemických Látek. 
EN: Evropská norma. 
EU: Evropská Unie. 
EWC: Evropský katalog odpadů (nahrazeno LoW – viz níže). 
GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek. 
IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců. 
ICAO-TI: Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží. 
IMDG: Mezinárodní kodex o přepravě nebezpečných věcí. 
IMSBC: Hromadná námořní přeprava pevných nákladů. 
IUCLID: Mezinárodní jednotná chemická informační databáze. 
IUPAC: Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii. 
Kow: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda. 
LC50: Smrtelná koncentrace vede k 50% úmrtnosti. 
LD50: Smrtelná dávka vede k 50% úmrtnosti (střední smrtelná dávka). 
LoW: Seznam odpadů. 
LOEC: Nejnižší koncentrace s pozorovaným účinkem. 
LOEL: Nejnižší dávka s pozorovaným účinkem. 
NOEC: Koncentrace bez pozorovaných účinků. 
NOEL: Úroveň žádných pozorovaných účinků. 
NOAEC: Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku. 
NOAEL: Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku. 
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
OSHA: Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický. 
PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům. 
QSAR: Kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou. 
REACH: Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí. 
SCBA: Samostatný dýchací přístroj. 
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SDS: Bezpečnostní list. 
STOT: Toxicita pro specifické cílové orgány: 
SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy (LVVVO). 
UN: Spojených Národů. 
UVCB: Chemické látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexními reakčními produkty a biologickým materiálem. 
VOC: Těkavé organické sloučeniny. 
vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní. 

Tento bezpečnostní list byl vypracován na základě informací poskytnutých výrobcem/dodavatelem výrobku a splňuje požadavky 
příslušných předpisů. 
Zde obsažené informace, údaje a doporučení jsou poskytovány v dobré víře, jsou získány ze spolehlivých zdrojů a považovány za 
pravdivé, přesné a správné ke dni vydání; nicméně není poskytována záruka na úplnost těchto informací. 
Tento bezpečnostní list je možné používat pouze jako vodítko pro manipulaci s produktem; v průběhu manipulace s produktem a 
jeho používání mohou vzniknout jiné okolnosti, které je třeba vzít v úvahu. 
Uživatelé berou na vědomí, že musejí u výše uvedených informací určit jejich vhodnost a použitelnost pro konkrétní okolnosti a 
účely a vzít na sebe všechny rizika spojená s používáním tohoto produktu. 
Je na zodpovědnosti uživatele, aby plně dodržoval místní, vnitrostátní a mezinárodní předpisy týkající se používání tohoto 
produktu. 

Bezpečnostní list vypracoval(a): 
MSDS-Europe 
Mezinárodní pobočka ToxInfo Kft. 

Profesionální pomoc ohledně vysvětlení 
bezpečnostního listu: 
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com 
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