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

Identifikátor výrobku: Koncentrát chladicí kapaliny G12+ GLIDEX 
Další názvy: Koncentrat płynu do chłodnic G12+ GLIDEX 
Látka/směs: Směs 
Registrační číslo REACH: Nevztahuje se 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Určená použití: Chladicí kapalina. 
Nedoporučená použití: Pouze pro určená použití. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Jméno nebo obchodní jméno: KOVSHOP s.r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: J.V.Sládka 44, 738 01 Frýdek-Místek 

Česká republika 
IČ: 05773873 
DIČ: CZ05773873   
Telefon: +420 604 397 397 
  
Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby 
odpovědné za bezpečnostní list: 

info@kovshop.cz  
 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)  
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK – Toxikologické informační středisko 
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ  

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi  
Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Acute Tox. 4, H302  

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16. 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
Zdraví škodlivý při požití.  

2.2 Prvky označení 
Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Identifikátor výrobku: Koncentrát chladicí kapaliny G12+ GLIDEX 
Nebezpečné látky: ethan-1,2-diol 
Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 
Signální slovo: Varování 
Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 

výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. 
P330 Vypláchněte ústa. 
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2.3 Další nebezpečnost 
Směs ani její složky nesplňují kritéria pro identifikace jako PBT nebo vPvB. Žádná látka, obsažená ve směsi, není 
zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti 
endokrinního systému, ani nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii 
stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605 
v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  
3.1 Látky 
Nevztahuje se.  

3.2 Směsi 
Identifikátor výrobku 
(registrační číslo) 

Koncentrace 
(hm. %) 

Indexové číslo 
Číslo CAS 
Číslo ES 

Klasifikace 
podle nařízení (ES) 

č. 1272/2008 

SCL 
ATE 

M-faktor 

ethan-1,2-diol 
(01-2119456816-28-xxxx) 95 - <100 

603-027-00-1 
107-21-1 

203-473-3 

Acute Tox. 4, H302 
STOT RE 2, H373 

 
- 

Uvedená koncentrace odpovídá 100% koncentrace látka. Plný text všech klasifikací a standardních vět o 
nebezpečnosti je uveden v oddíle 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  
4.1 Popis první pomoci 
Příznaky otravy se mohou objevit až po expozici, proto v případě pochybností, přímé expozice chemickým 
přípravkem nebo necítíte-li se dlouhodobě dobře, poraďte se s lékařem a ukažte mu bezpečnostní list výrobku. 
Vdechnutí: Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné při vdechování, ale v případě příznaků 

otravy postiženého přemístěte ze zasažené oblasti a zajistěte mu přísun čerstvého vzduchu. Pokud 
příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. 

Styk s kůží: V případě kontaktu s pokožkou se doporučuje očistit postižené místo tekoucí vodou a neutrálním 
mýdlem. V případě kožních změn (palčivá bolest, zarudnutí, vyrážka, puchýře), vyhledejte lékaře 
a ukažte mu bezpečnostní list výrobku. 

Styk s okem: Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné při kontaktu s očima. Vyplachujte 
velkým množstvím vlažné vody po dobu nejméně 15 minut. Zamezte postiženému mnutí nebo 
zavření očí. 

Požití: Okamžitě zavolejte lékaře a ukažte mu bezpečnostní list. Nevyvolávejte zvracení, pokud k němu 
dojde, držte hlavu nakloněnou dopředu, abyste zabránili vdechnutí obsahu žaludku. Pokud je 
postižený v bezvědomí, nepodávejte mu nic ústy, není-li konzultováno s lékařem. Vypláchněte 
ústa a hrdlo, protože s největší pravděpodobností došlo ke kontaminaci při požití. Zajistěte 
postiženému teplo a klid. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Akutní a opožděné účinky expozice jsou uvedeny v oddílech 2 a 11. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Léčit podle symptomů. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: Výrobek není za běžných podmínek manipulace, skladování a používání hořlavý. Při 

vznícení v důsledku nesprávné manipulace, skladování nebo použití přednostně 
použijte práškové hasicí přístroje (prášek ABC) v souladu s vyhláškou o hasicích 
přístrojích. 

Nevhodná hasiva: Nejsou k dispozici žádné údaje. 

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním na místě určeném vaší obcí pro 
tento účel. 

Doplňující informace na štítku: - 
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5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Spalováním nebo tepelným rozkladem vznikají reakční vedlejší produkty, které mohou být vysoce toxické a 
mohou tak představovat vážné zdravotní riziko. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
V závislosti na velikosti požáru může být nutné použít kompletní ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj. 
Měla by být k dispozici minimální sada nouzového vybavení a zásahových prostředků (požární přikrývky, ruční 
hasicí přístroje, lékárnička) v souladu se směrnicí 89/654/ES. 
Další pokyny  
Jednejte v souladu s interním havarijním plánem a informačními pokyny popisujícími, jak postupovat v případě 
nehod a jiné nouzové situace. Odstraňte všechny zdroje vznícení. V případě požáru ochlazujte skladovací nádoby 
a nádrže náchylné k požáru, nebo výbuchu v důsledku vysokých teplot. Zabraňte úniku hasicích prostředků do 
vodních zdrojů a kanalizace.  

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Zabraňte úniku produktu, pokud tak lze učinit bez rizika. Používejte ochranné pracovní prostředky v souladu 
s oddílem 8. Zasažený prostor evakuujte a vykažte osoby bez odpovídajícího ochranného vybavení. 
Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
Používejte ochranný oděv. Přemístěte nezajištěné osoby na bezpečné místo. Viz oddíl 8. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Produkt nebyl klasifikován jako nebezpečný. Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod, vodních toků, 
půdy a kanalizace. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Doporučení: absorbujte rozlitý produkt pískem nebo neutrálním absorbentem a přemístěte jej na bezpečné místo. 
Nepoužívejte pro absorpci piliny nebo jiné hořlavé absorbenty. V oddíle 13 naleznete informace o likvidaci 
produktu. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
A.- Opatření nezbytná pro bezpečné zacházení s produktem. 
Jednejte v souladu s platnou legislativou, abyste předešli nebezpečí při manipulaci s produktem na pracovišti. 
Udržujte pořádek, čistotu a postupy bezpečné likvidace (oddíl 6).  
B.- Technická doporučení pro prevenci požárů a výbuchů. 
Výrobek je za běžných podmínek manipulace, skladování a používání nehořlavý. Doporučuje se produkt nalévat 
pomalu, aby se předešlo vzniku elektrostatických nábojů, které by mohly nepříznivě ovlivnit hořlavé produkty. 
Informace o podmínkách a látkách, kterým je třeba se vyhnout, viz oddíl 10.  
C.- Technická doporučení pro prevenci toxikologických rizik  
Při kontaktu s přípravkem nejezte ani nepijte, po ukončení činností si umyjte ruce vhodným čisticím prostředkem.  
D.- Technická doporučení pro prevenci environmentálních rizik 
Doporučuje se uchovávat absorpční materiál v blízkosti produktu (viz oddíl 6.3).  

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
A.- Technické aspekty skladování 
Min. teplota 5 ºC 
Max. teplota: 30 ºC 
Maximální doba skladování: 24 měsíců 
B.- Obecné podmínky skladování 
Vyhýbejte se zdrojům tepla, slunečnímu záření a elektrostatickým nábojům. Skladujte mimo dosah potravin. Další 
informace naleznete v oddíle 10.5. 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
Viz oddíl 1.2. 
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ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky  
8.1 Kontrolní parametry 
Kontrolní parametry látek podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  

látka číslo CAS PEL 
mg/m3 

NPK-P 
mg/m3 poznámky 

faktor 
přepočtu na 

ppm 
ethan-1,2-diol 107-21-1 50 100 D 0,388 

Poznámka D: při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.:  
Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odběru 

- - - - - 

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 
2017/164/EU a 2019/1831/EU: 

CAS Název látky 8 hodin Krátká doba Poznámka 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

107-21-1 ethan-1,2-diol 52 20 104 40 pokožka 

Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici pro směs. Uvádějí se dostupné údaje pro relevantní složky. 

ethan-1,2-diol CAS 107-21-1 Reg. č. 01-2119456816-28 
DNEL: 
pracovníci: inhalačně místní účinky dlouhodobá expozice 35 mg/m3 

  dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 106 mg/kg bw/den 

spotřebitelé: inhalačně místní účinky dlouhodobá expozice 7 mg/m3 

dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 53 mg/kg bw/den 

PNEC: 
sladkovodní prostředí:    10 mg/l 
mořská voda:      1 mg/l 
mikroorganismy v čističkách odpadních vod:  199,5 mg/l 
sladkovodní sedimenty:    37 mg/kg dw sedimentu 
mořské sedimenty:     3,7 mg/kg dw sedimentu 
půda (zemědělská):     1,53 mg/kg dw půdy 

8.2 Omezování expozice 
Vhodné technické kontroly 
Zajistěte dostatečné větrání. 

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník 
zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající mají 
povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště 
dle kategorizace prací. 

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků  
Jako preventivní opatření se doporučuje ochranný oděv s označením CE. Další informace o ochranných oděvech 
ochranné oděvy (skladování, použití, čištění, údržba, třída ochrany...) lze získat z informační brožury poskytované 
výrobcem ochranných oděvů. Pokyny uvedené v tomto dokumentu se týkají čistého výrobku. Pokyny pro zředěný 
produkt se může lišit v závislosti na stupni zředění, aplikaci, způsobu nanášení atd. Při určování povinnost 
instalovat ve skladovacích prostorách nouzové sprchy a/nebo zařízení na výplach očí se musí zohledňovat 
předpisy, kterými se řídí skladování chemických výrobků. Další informace naleznete v oddílech 7.1 a 7.2. 

Veškeré informace obsažené v tomto oddíle, pokud nejsou k dispozici informace o ochranných prostředcích v 
držení společnosti, by měly být považovány za doporučení k předcházení rizikům při práci s výrobkem.  

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Směrnice ES č. 89/656/EHS, nařízení (EU) č. 2016/425 Sb.  
Veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními. 
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Ochrana očí a obličeje: 

 

Panoramatické brýle proti vstříknutí tekutiny (EN 166). 
CE, kategorie II, EN 166:2002, EN ISO 4007:2018 
Poznámka: 
Čistěte denně a pravidelně dezinfikujte v souladu s doporučení výrobce. Doporučuje 
se používat tam, v kde hrozí vystříknutí kapaliny. 

Ochrana kůže: 

 

Ochrana rukou: 
Ochranné rukavice (EN 374)  
CE, kategorie III, EN ISO 21420:2020 
Jednorázové rukavice jako ochrana před chemickými činiteli  
(materiál: lineární nízko hustotní polyethylen (LLPDE), doba průniku: > 480 min, 
tloušťka materiálu: 0,062 mm).  
Vyměňte rukavice, pokud existují jakékoliv známky poškození. 
Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že výrobek je složen z různých materiálů, nelze životnost rukavic 
předem plně spolehlivě otestovat, proto je nutné jej před použitím zkontrolovat. 

Ochrana těla: 
Ochranný pracovní oděv, CE, kategorie I 
Poznámka: 
Vyměňte, pokud existují nějaké známky poškození. V případě dlouhodobé expozice 
produktem pro uživatele profesionálního/průmyslového použití, EC III, v souladu s 
EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 

Protiskluzová pracovní obuv, CE, kategorie II, EN ISO 20347:2012 
Poznámka: 
Vyměňte, pokud existují nějaké známky poškození. V případě dlouhodobé expozice 
produkte pro uživatele profesionálního/průmyslového použití, EC III, v souladu s 
EN ISO 20345:2012 a EN 13832- 1:2007 

Ochrana dýchacích cest: V případě tvorby mlhy nebo při překročení maximální povolené koncentrace bude 
nutná aplikace ochrany dýchacích cest. 

Tepelné nebezpečí: Není. 

Další nouzová ochranná opatření 
Mimořádná opatření Normy Mimořádná opatření Normy 

 
Nouzová sprcha 

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2011,  
ISO 3864-4:2011 

 
Zařízení na výplach očí 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2011, 
ISO 3864-4:2011 

Omezování expozice životního prostředí 
Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí se doporučuje uchovávat produkt a jeho obal 
mimo dosah životnímu prostředí. Další informace naleznete v oddíle 7.1.  
Těkavé organické látky:  
Obsah: VOC (Obsah):   0 % hm. 
Koncentrace VOC při 20 ºC:  0 kg/m³ (0 g/L)  
Průměrný počet uhlíku:   údaje nejsou k dispozici  
Průměrná molekulová hmotnost:  údaje nejsou k dispozici 

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

Skupenství: kapalina 
Barva: neurčeno 
Zápach: neurčeno 
Bod tání / bod tuhnutí: údaje nejsou k dispozici 
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:  188 °C (při atmosférickém tlaku) 
Hořlavost (plyny, kapaliny a tuhé látky): údaje nejsou k dispozici  
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Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti: údaje nejsou k dispozici  
Bod vzplanutí: 111 ºC 
Teplota samovznícení: 400 ºC 
Teplota rozkladu: údaje nejsou k dispozici  
pH: údaje nejsou k dispozici  
Kinematická viskozita: dynamická viskozita 20 ºC: 13,34 cP 

kinematická viskozita 20 ºC: 12,03 mm²/s 
Rozpustnost: údaje nejsou k dispozici  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda  
(logaritmická hodnota): 

údaje nejsou k dispozici  

Tlak páry: 366 Pa (při 20 °C) 
1957,24 Pa = 1,956 kPa (při 50 °C) 

Hustota a/nebo relativní hustota: hustota: 1108,9 kg/m³ (při 20 °C) 
relativní hustota: 1,109 (při 20 °C) 

Relativní hustota páry: údaje nejsou k dispozici 
Charakteristiky částic: nevztahuje se 

9.2 Další informace 
Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti 
Výbušné vlastnosti:       údaje nejsou k dispozici 
Oxidační vlastnosti:       údaje nejsou k dispozici 
Látky, které jsou korozivní pro kovy:     údaje nejsou k dispozici  
Spalné teplo:        15,59 kJ/g  
Aerosoly – celkové procento (hmotnostní) hořlavých složek hořlavý:  údaje nejsou k dispozici 
Další bezpečnostní prvky: Povrchové napětí při 20 ºC:   údaje nejsou k dispozici 
Index lomu:        údaje nejsou k dispozici 
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. 
Další charakteristiky nebezpečnosti 
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  
10.1 Reaktivita 
Produkt je nereaktivní za podmínek skladování a manipulace. Viz oddíl 7. 
10.2 Chemická stabilita 
Chemicky stabilní za podmínek skladování a použití. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Nedochází k nebezpečným reakcím, pokud je produkt skladován a používán v souladu s doporučeními v oddíle 7. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Používejte a skladujte při pokojové teplotě.  
10.5 Neslučitelné materiály 
Vyhněte se silným kyselinám. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Podrobnosti o produktech rozkladu viz oddíly 10.3, 10.4 a 10.5.V závislosti na podmínkách rozkladu se mohou 
tvořit a uvolňovat složité směsi chemických látek: oxidu uhličitého (CO₂), oxidu uhelnatého a další organické 
sloučeniny. Další informace naleznete v oddíle 5. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace  
11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 
Akutní toxicita 
Zdraví škodlivý při požití. 

ethan-1,2-diol 
- LD50 ,orální, krysa (mg/kg): 500  
- LD50, dermální, králík (mg/kg): > 5 000 
- LC50, inhalační, krysa (mg/l): údaje nejsou k dispozici 
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Odhad akutní toxicity (ATE směs):  
ATE směs Složky neznámé toxicity 
orální 526,32 mg/kg (Metoda výpočtu) 0 % 
dermální >2000 mg/kg (Metoda výpočtu) Nelze použít 
inhalační >20 mg/L (4 h) (Metoda výpočtu) Nelze použít 

 
Žíravost/dráždivost pro kůži 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Vážné poškození očí / podráždění očí  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

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. 

11.2 Informace o další nebezpečnosti 
Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému nejsou známy. 

Další informace 
Obsahuje glykoly, pravděpodobnost nebezpečných zdravotních účinků, a proto se doporučuje nevdechovat jeho 
výpary příliš dlouho. 
Zdravotní rizika: 
Při opakované, dlouhodobé expozici nebo při koncentracích vyšších, než jsou stanovené expoziční limity na 
pracovišti, může dojít k ovlivnění zdraví v závislosti na způsobu expozice: 
A- Požití (akutní účinky): 
- Akutní toxicita: Požití značné dávky výrobku může způsobit podráždění hrdla, bolesti břicha, závratě a zvracení. 
- Žíravý/dráždivý: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné. Další informace naleznete v oddíle 3. 
B- Inhalace (akutní účinky): 
- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné při vdechování. Další informace naleznete v oddíle 3. 
- Žíravý/dráždivý: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné. Další informace naleznete v oddíle 3. 
C- Styk s kůží a očima (akutní účinky): 
- Styk s kůží: Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné při styku s kůží. Další informace naleznete v oddíle 3. 
- Oční kontakt: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné. Další informace naleznete v části 3. 
D- účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukční toxicita): 
- Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné z důvodu výše uvedených účinků. Další informace naleznete v oddíle 3. 
IARC: Nejsou k dispozici žádné údaje 
- Může způsobit genetické vady: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné. Další informace naleznete v oddíle 3. 
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- Může poškodit plodnost: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje 
žádné látky klasifikované jako nebezpečné. Další informace naleznete v části 3. 
E- Senzibilizační účinky: 
- Respirační: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné pro své senzibilizující účinky. Další informace naleznete v oddíle 3. 
- Dermální: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné. Další informace naleznete v oddíle 3. 
F- Doba expozice toxickým účinkům na cílové orgány (STOT): 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované 
jako nebezpečné. Další informace naleznete v oddíle 3. 
G- Toxické účinky na cílové orgány (STOT), opakovaná expozice: 
- Toxické účinky na cílové orgány (STOT), opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria 
klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné. Další informace v oddíle 3. 
- Kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje žádné látky 
klasifikované jako nebezpečné. Další informace naleznete v oddíle 3. 
H- nebezpečí aspirace: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované 
jako nebezpečné. Další informace naleznete v oddíle 3. 

ODDÍL 12: Ekologické informace   
12.1 Toxicita 
Údaje pro směs nejsou k dispozici, uvádí se dostupné údaje pro složky: 

ethan-1,2-diol 
- LC50, 96 hod., ryby (mg/l): 53000 mg/L (96 h) Pimephales promelas 
- EC50, 48 hod., korýši (mg/l): 51000 mg/L (48 h) Daphnia magna 
- EC50, 168 hod., mořské řasy (mg/l): 24000 mg/L (168 h) Selenastrum capricornutum 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Podrobné informace o látce: 

Identifikátor Rozložitelnost Biologická rozložitelnost 
ethan-1,2-diol BZT5 0,47 g O2/g Složení 100 mg/L 
CAS: 107-21-1 ChZT 1,29 g O2/g Doba 14 dnů 
EC: 203-473-3 BZT5/ChZT 0,36 % biodegradability 90 % 

12.3 Bioakumulační potenciál 
Podrobné informace o látce: 

Identifikátor Bioakumulační potenciál 
ethan-1,2-diol BCF 10 
CAS: 107-21-1 Log POW -1,36 
EC: 203-473-3 Potenciál nízký 

12.4 Mobilita v půdě 
Podrobné informace o látce: 

Identifikátor Absorpce/desorpce Volatilita 
ethan-1,2-diol Koc 0 Henryho konstanta 1,327E-1 Pa·m³/mol 
CAS: 107-21-1 Závěry Velmi vysoká Suchá půda Ne 
EC: 203-473-3 Povrchové napětí 4,989E-2 N/m  

(25 ºC) 
Vlhká půda Ne 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Směs ani její složky nesplňují kritéria pro identifikaci jako PBT nebo vPvB. 

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 
Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému nejsou známy. 

12.7 Jiné nepříznivé účinky 
Nenechat uniknout do podzemní vody, povrchové vody, kanalizace. 
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování  
13.1 Metody nakládání s odpady 
Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. 
Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Neodstraňovat do kanalizace. 
Doporučené kódy odpadu:  
Kód odpadu (obsah) 16 05 06* 
 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
Kód odpadu (obal) 15 01 10* 
  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Kód odpadu (absorpce) 15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: 
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu a označený 
odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění nebezpečného odpadu (specializované firmě), která má 
oprávnění k této činnosti. 
Doporučené odstranění výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné. Znečištěné obaly musí být 
před recyklací důkladně vyčištěny. Obaly, které nebyly řádně vyčištěny, představují stejné nebezpečí jako produkt. 

Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek 
a znečištěný obal odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. 

Nebezpečnost pro zdraví: Druh odpadu (Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014): HP6 Akutní toxicita  
Správa odpadů (likvidace a vyhodnocení): 
Měl by být předán k likvidaci specializované firmě oprávněné posuzovat a nakládat s odpady. Pokud je obal v 
přímém kontaktu s výrobkem, mělo by se s ním zacházet stejně jako s výrobkem. V opačném případě by se s ním 
mělo nakládat jako s jiným než nebezpečným odpadem. Vypouštění do vodních toků se nedoporučuje. Viz 
pododdíl 6.2. 

Právní předpisy o odpadech 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 odpadech a o zrušení některých směrnic 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 
Rozhodnutí komise č. 2014/955/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (katalog odpadů EU) 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.  
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu 
podle katalogu odpadů (Vyhláška č. 8/2021 Sb.). 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

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

14.1 UN Číslo nebo ID číslo nevztahuje se 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu nevztahuje se 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  nevztahuje se 

14.4 Obalová skupina  nevztahuje se 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí  nevztahuje se 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  nevztahuje se 

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů 
IMO 

nevztahuje se 
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Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: bod 3 
Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné  
Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.  
SEVESO III: žádné 

Legislativa EU 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH) 
Nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) 

Národní legislativa 
Zákon č. 350/2011Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

ODDÍL 16: Další informace  
Změny bezpečnostního listu  
Historie revizí: 

Verze Datum Změny  
1.0 06. 01. 2023 Nové vydání bezpečnostního listu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878, v souladu s nařízením 
(ES) č. 1272/2008 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům 
ATE Odhad akutní toxicity 
M Multiplikační faktor 
SCL Specifický koncentrační limit 
bw tělesná hmotnost 
dw  suchá hmotnost (sušina) 
CAS  Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org) 
ES  číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP 
PBT  látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 
vPvB  látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
NPK-P  nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod) 
PEL  přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí 
LD50 hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 
LC50 hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 
EC50 koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus  
IC50 polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus 
SVHC  Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy 
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) 
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým 

účinkům) 

Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie nebezpečnosti 4 
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie nebezpečnosti 2 

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat  
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy.  Bezpečnostní list byl 
zpracován na podkladě bezpečnostního listu dodavatele (ze dne 10. 03. 2021 / verze 1).  
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Metody použité při klasifikaci směsí 
Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem / následným uživatelem na základě článku  
4, odstavce 5 / 6 nařízení (ES) č. 1272/2008 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce). 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

Pokyny pro školení 
Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Další informace 
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3. 

Prohlášení 
Tento bezpečnostní list zpracovaný společností DEKRA CZ a.s. je odborným kvalifikovaným materiálem podle 
platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány. Produkt by 
neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se 
nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním 
zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být 
považovány za technické informace o výrobku. 
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